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اإلهداء

السيد لطفي أحمد الصديق األستاذ إىل

صديق وتحية تلميذ، تجلة

حسني طه
١٩٢٥ سنة يناير ١٧





ُمقدمة

فليست االسم؛ هذا ِمثَْل ِمثلها تَْسِمية تََعوَُّدوا النَّاس ألنَّ َمة؛ ُمقدِّ األسطر هذه أُسمي وإِنَّما
الناُس قرأ وقد ُمَقدِّمة، إىل ليحتاج السفر هذا مثل كان وما ُمقدمة، األمر حقيقة يف هي
أْن إىل يَْحتَاُجون وال بأنفسهم، يعرفونها فهم و«الجهاد» «السياسة» يف كلها فصوله
من فصًال تقرأ تكاُد ال وأنت ُمقدمة إىل ليحتاج السفر هذا كاَن َوَما أحٌد، إليهم َمَها يَُقدِّ

الخاصة. مقدمته فيه وجدت إالَّ فصوله
ُمجلد ألنه إال ليشء ال سفًرا أُسميه فأنا ُمقدمة إىل ليحتاج فر السِّ هذا كان ما
سفًرا، تُسميه أن تستطيع فأنت بعض، إىل بعضها ُضمَّ قد حف الصُّ من طائفة يجمع
اللغوية الوجهة من صاِدَقٌة َصِحيَحة التَّْسِميَة هذه ألنَّ كتابًا؛ تُسميه أْن تَْستَِطيُع وأنَت
صادقة وال صحيحة ليست فهي الِوْجهة هذه من وَصدقت ت َصحَّ إْن وهي الخالصة،

كتابًا. أو سفًرا بحق أسميه ملا أتصورها التي الصورة إىل بالقياس
والكتاب؛ السفر أتصور كما كتابًا وال سفًرا إليك أقدمها التي الصحف هذه ليست
أْن قبل واضًحا بَْرنَاَمًجا وال ُمَعيَّنة خطة لها أرسم ولم جملة، فصوله أتصور لم فأنا
حينًا ُمتقاربة وأيام مختلفة ظروف يف كتبت ُمتفرقة مباحث هي وإنما كتابتها، يف أَبَْدأ
يَْصُدر التي امُلتَّحدة الواضحة القوية الفكرة هذه فيها تَِجُد فلسَت آخر، حينًا وُمتباعدة
يف فأحدثك هذا من أبعد إىل أذهب أنا بل وأسفارهم، كتبهم يؤلفون حني املؤلفون عنها
فإني ومشقة؛ جهٍد من الفصول هذه يف تكلفت قد أُكن مهما أني احتياط وال تحفٍظ غري
فصول هي إنما ا، حقٍّ كتابًا ليكون صاحبه يعده بكتاب تليق التي العناية بها أُْعَن لم
ويتفكه ينتفع، من بقراءتها فينتفع َجِميًعا النَّاُس ليَْقَرأها َسيَّارة صحيفة يف تنرش كانت



األربعاء حديث

يف واإللحاح البحث يف التَّعمق يُتََجنَّب أن من لكتابتها بد يكن ولم يتفكه، من بقراءتها
هذا. ملثل تصلح ال السيارة الصحف كانت إذ العلمي، التحقيق

ما بأنِّي َف أَْعَرتِ أْن الُفصول هذه ولُقرَّاء ولألَدِب لنَْفِيس عيلَّ الحق من يكون ولقد
والنظر به الِعناية استئناف إىل ُمحتاج النَّقص، شديد أنَّه أعلم وأنا إال فصًال منه َكتَبُْت
العناية تلك استئناف من يُمكنني ما البال وفراغ الوقت من يل سيتاح أن أقدر وأنا فيه،
هذه مثل يف لغريه عرضُت الِجَهاُد أو ياَسُة السِّ ونرشته منه فرغت إذا حتى النظر، وهذا
ُمستحييًا فيه، والنظر به الِعنَاية أستأنف أن ُمعتزًما فيها؛ له عرضت التي العقلية الحال

اإلصالح. إىل وحاجة نقص من فيه ما عىل النَّاس إىل أُقدمه أْن
التباين، وأعظم االختالف أشد ُمتباينة ُمختلفة تَتَعاَقُب والظروُف تَْمِيض واألياُم
تجديد من أُريُد كنُت ما وبني بيني دائًما تحول كانت أنها هو واحٍد يشءٍ يف ُمتفقة ولكنها
األيام هذه مثل يف هذا مثل يشكو ال الباحثني وأي الكتَّاب، وأيُّ النظر؛ واستئناف العناية،
َحَرَكة عىل َ َطَرأ قد شيئًا كأنَّ األيام هذه يف يحس الناس كل أليس فيها؟! نعيش التي
نستطيع وال قبل من نعهده لم حدٍّ إىل ُمرسعة فهي اطرادها، وَغريَّ ِنَظاَمَها فأفسد الزَّمان
من أرسع األيَّام حركة ونَهوى، نُِحبُّ كما وحاجاتنا حياتنا ونقدر أمورنا، ندبر أن معه
أيامنا من ساعات يعدل يكاُد العرصال هذا يف اليوَم أنَّ إيلَّ يَُخيَّل لقد حتى النفوس، حركة
كل فيها تغري التي السياسية الطوارئ هذه مرص عىل تطرأ أْن قبل قضيناها التي تلك

يشء.
الفصول بهذه إذن أُْعَن ولم لكتاب، املؤلف يفرغ كما الفصول لهذه إذن أفرغ لم
رًضا النَّاس مَن لقيت فقد هذا ومع قيٍِّم، وأدبي علمي ببحث امُلحقق الباحُث يُعنى كما
كتاٍب يف وأَْجَمَعها بعٍض إىل بعَضها أَُضمَّ أن يف إيلَّ فَرِغبوا هوى، نُفوسهم من وصادفت
بها. ويترصف السيارة الصحف تحفظ ما غري عىل به، ف والترصُّ حفظه، يمكن ُمنفرد

شيئًا األياُم يل تُِتيَح أن أرجو كنت ألني إال ليشء ال حينًا الرغبة هذه عن أعرضت ولقد
والنَّرش، للجمع وتهيئتها الفصول هذه يف النَّظر استئناف من يُمكنني البال، فراغ من
وأخذ بعيد، أمٍد قبل يل ستتيحه أنَّها أحسب وما أرجو كنُت ما يل تُِتح لم األيام ولكنَّ
بجمع أذنت أني عيلَّ ينكر إيلَّ فكتب اللوم، إىل اإللحاح بعضهم وتجاوز عيلَّ، يلحون الناس
هذا مصدر أكان ويسألني األربعاء، أحاديث جمع يف وأبطأت كتاب، يف التمثيلية القصص
هذا كان إنما األستاذ! سيدي يا كال األجنبي؟ األدب حبِّ يف وإرساًفا العربي لألدب ازدراء
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اإلصالح، إىل الحاجة شديدة ناقصة فصول فيه تُنرش أن له وإكباًرا العربي باألدب ضنٍّا
فدونكم أخرى، جهة من أريد كنت ما عيلَّ الظروف وأبت جهة، من ألححتم قد كنتم وإذ
شيئًا، إليها أُضف ولم حرًفا، فيها أغري لم السياسة، تْها نََرشَ وكما كتبت كما الفصول هذه
ا حقٍّ فأصبحْت سيارٌة صحيفٌة تْها نََرشَ قد كثريًا، وال َقليًال الخطأ من فيها مما أصلح ولم
نظركم إليها تنظروا أال وهو واحًدا: شيئًا إال أسألكم ولست الحق هذا إليكم أرد فأنا لكم

وتمحيصه. بتحقيقه وعني صاحبه له فرغ قد العربي األدب يف كتاب إىل
امُلتَّحدة الِفكرة لهذه َخاِضَعة وال ُملتئمة وال ُمتَّصلة ليسْت الفصول هذه إنَّ قلُت:
كاتب عن الفصول هذه صدرت فقد ذلك ومع كتبهم، تأليف يف املؤلفون عنها يصدر التي
ُمتَِّحَدة فهي واحد، غرٍض إىل بها وقصد واحًدا، َمذْهبًا الكاتب هذا فيها وذهب واحد،
الكاتب فروح امُلتَّحدة، امُلنَظَّمة الواضحة الفكرة هذه تنقصها ومهما تَْختَِلف مهما ُمؤتلفة
يدل أن إىل يحتاج ال فيها وغرضالكاتب جيل، ظاهر فيها الكاتب ومذهب ، بنيِّ واضح فيها
من بعينها طائفة تتجاوز تكاد ال وهي واألموية، العباسية الدولتان فيه اشرتكت بل عليه،
تتجاوز تكاد ال وهي واللذة، اللهو وطالب والدعابة امُلجون أصحاب وهم الشعراء، هؤالء
كان وما وإرسافهم، مجونهم ناحية هي جميًعا الشعراء هؤالء نواحي من بعينها ناحية
يف والسياسية االجتماعية الحياة وبني ذلك بني كان وما العقلية، حياتهم يف أثٍر من لذلك

صلة. من البيئة تلك
انتهت التي الواضحة النتيجة أن — فستذكر نسيت قد كنت وإن — تذكر ولعلك
فيه وقامْت األموية، الدولة فيه انَْحلَّت الذي العرص، هذا أنَّ هي كلها الفصول هذه إليها
أظهر واملجون والعبث الشك كان أو ومجون، وعبث شك عرص كان قد العباسية، الدولة

ُمميزاته.
وسيكرهون كرهوا أنَّهم أعلم وأنا يُعجبهم، ولن الناس يعجب لم هذا أن أعلم وأنا
ًال ُمَفصَّ درًسا فيدُرسها العربي؛ األدب نواحي من الناحية هذه مثل إىل كاتب يعمد أْن
ألني ذلك؛ يل أتيح متى إليها عَمدُت ذلك مع ولكني وأرسارها، دقائقها عىل الناس ويُظهر
واألديب للمؤرخ نافع كلها الحياة هذه درس وأن للتاريخ، ملك كلها القدماء حياة أن أعلم
األدبية النواحي من ناحية إخفاء نتكلف أن الجهل وتعمد اإلثم من وأنَّ عليهما، واجب بل
من ألحٍد يكون ولن يل، كان وما الباحثون، بها تُدرسويُعنى أن غريها من أحق كانت ربما
عصور من عًرصا نُظهر أْن أو التاريخ، نُغري أْن وكرامته، العلَم يَُقدِّرون الذين الباحثني

عليه. كان ما غري عىل العربية األمة
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لم ونحن واملجون، اللهو نُلهمهم لم ونحن وأصحابه، نَُواس أبا نخلُق لم فنحن
نجهلهم، أْن ا إمَّ اثنني: بني فُكنَّا كذلك وجدناهم ولكننا اللذة، وطلب العبث عىل نبعثهم
الصواب وأنَّ الجهل، من خري العلم أن واعتقدنا األوىل عىل الثانية فآثرنا نَعلمهم، أْن وإما

فيه. الجبن من خري التاريخ يف الشجاعة وأنَّ الخطأ، من خري
هذه مثل من خطر أخالقهم وال الناس عقول عىل ليس أن العلم حق نعلم ونحن
لم والناس اللهو، ليعرفوا وأصحابه نَُواس أبي لهو ينتظروا لم فالناُس األدبية، املباحث
وأمثالها الفصول هذه نكتب لم ونحُن العبث، ليعرفوا وأمثالها الفصول هذه ينتظروا
بات ُمَرغِّ نحياها التي الحياة هذه ظروف يف فإنَّ فيه؛ بهم ونَُرغِّ النَّاس إىل الَعبََث لنحبَِّب
و«حماد». «مطيع» وعبث نَُواس، أبي لهو من وأبلغ أقوى العبث عىل وُمَحرِّضات اللهو يف
األوىل: قيمتني؛ نتيجتني لها أن تنكر أن تستطيع فلن الفصول، هذه يف شئت ما ُقْل
هذا وليس بَيِّنة، وال واضحة تكن لم العربي األدب تاريخ نواحي من ناحية جلت أنها
يفهمونه لو األدباء أنَّ أحسب البحث مناهج من رضبًا فيها أن الثانية: القليل. باليشء
جهل من نشأ والتي َمْجُهولة، تََزاُل ال التي الَقيِّمة الكنوز هذه يستغلوا أْن الستطاعوا

وازدراء. أنفة يف عنه وانرصافهم العربي، األدب من غضهم إياها الناس
ُمنكًرا، جهًال األدب هذا منه يجهلون منه، ويغضون العربي، األدب يزدرون الذين إن

عليه. يحكم أن شيئًا جهل ملن كان وما
أذنت أن إىل فانتهيُت الفصول؛ هذه نرش يف امُللحون عيلَّ ألح حني كله هذا يف فكرُت
وكتابة العربي األدب فهم يف أثر من فيه أطمع ما لها يكون أن أرجو وأنا هي، كما بنرشها

تاريخه.
حسني طه
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األول الفصل

القديم1 الشعر قراءة أثناء

القديم ِشْعِرُكم قراءة تكلفوننا حني علينا لتشقون إنكم يُحاورني: وهو صاحبي قال
وتذوقه؛ وحفظه درسه يف والتقصري عنه، باإلْعَراض وتعيبُوننا فيه، علينا وتُلحون هذا،
قبل األول القرن يف اآلن نعيش أننا وتحسبون إلغاء، وتلغونه إنكاًرا، الزَّمن تنكرون ألنكم
نحس وأْن يأتون، الزمان ذلك أهل كان ما األمر من نأتي أْن ونستطيع بعدها، أو الهجرة
كانوا ما ونذوق ذلك أجل من ونفهم يشعرون، كانوا كما ونشعر يحسون، كانوا كما

وتدرسونه. التاريخ تقرءون ذلك مع وأنتم يقولون،
فأنتم به؟ والعلم التاريخ إتقان عىل تُقيموه لم إذا األدب درس لكم يَْستَِقيم وكيَف
قد الصلة وأنَّ أطوارهم، غري أطوارنا وأنَّ النَّاس، هؤالء حياة غري حياتنا أنَّ تعرفون إذن
وحمل الحديث، العرص أقبل أن بعد سيما وال وبيننا، بينهم تنقطع كادت أو انْقطعْت
بيننا فباعد والتفكري، الحياة أساليب من الناس عىل تفرض وما الحديثة، الحضارة إلينا
من امُلحدثني وبني بيننا األسباب وجعل وأذواقنا، وأْمِزَجتنا طبائعنا وغري القدماء، وبني

والحجاز. نجد أهل من القدماء وبني بيننا األسباب من أدنى الَغْرب، أهل
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ءَ اليشَّ َ نقرأ أْن لنا ويُتاح أحيانًا، فنُتقنها والفرنسية اإلنجليزية نتعلم سيدي يا فنحُن
ونتذوقه، نقرأ ما فنفهم واألملان، والفرنسيني اإلنجليز الشعراء آثار من الَقليل أو الَكِثريَ
من عراء الشُّ هؤالء وبني بيننا نحس ال والقلوب، للُعقول وِغذَاءً وَمتاًعا، لذة فيه ونجد
هذا شعركم أصحاب وبني بيننا نُِحسُّ ما ِمثْل وامِلَزاج، والذوق الطبع واختالف األََمِد، بُْعِد
وفننا وأدبنا ِعْلمنا نستمد وألننا األوروبيني، الشعراء حياة تقارب حياًة نحيا ألننا القديم؛
وأدبهم ِعْلَمُهم األوروبيون الشعراء منها يستمد التي نفسها الينابيع من األيام هذه يف
إلينا، أدبهم ويقرب منهم، يُْدِنينا النَّحو هذا عىل وبينهم بيينا األْمِر اتِّصال وألنَّ وفنَّهم،

جهد. وال فيها ة َمَشقَّ ال َهيِّنة، يَِسريَة صالٍت وبينهم بيننا ويُحدث
والحياة الُقدماء، هؤالء شعرائكم وبني بيننا البعد َزادت واتََّصَلْت َمَضْت ُكلََّما واأليام

التعبري. هذا صح إن تغريبنا، ويف َطبائعنا، تغيرِي يف زادت وتحولْت َرْت تََطوَّ ُكلما
فال عنه نبحث ما واملتاع اللذة من القديم الشعر هذا يف نجد أن عىل تُريدوننا فكيَف
ال ملا والدرس إَِليِْه، َسِبيَل ال ا َعمَّ البَْحِث عناء علينا تفِرُضوا أْن تريدون وكيف به؟ نظفر
يُلقى حني آذاننا تقبله وال به، تَنِْطُق حني أفواُهنا تسيغه ال ِلَكَالٍم والِحْفظ درسه، يف نفع

األحوال؟ من بحاٍل نفوِسنا إىل يصل وال إليها،
رضوبًا وتكلفوننا أنفسكم لتكلفون وإنكم نفع، غري يف ووقتنا وقتكم لتضيعون إنكم
اإلنساني للجهد وتعرفون الوقت، تُقدرون أنكم ولو طائل، غري يف العنيف الجهد من
وفهمه درسه فقرصتم تََضَعُه، أْن الَحياُة أرادت حيُث هذا القديم شعركم لوضعتم قيمته،
العلم، رضوب من ذوقهم يُالئم ملا يفرغون الذين اإلخصائيني، الُعلماء هؤالء عىل وتفسريه
ِخْدَمة ونه يَُسمُّ ما ويَبْتَُغون ة، الَخاصَّ لذَّتَُهم يبتغون فيه، جهودهم وينفقون به، فيُعنون
أو الجاهيل، بالشعر العناية يف رجًال يلوم أن ألحد ينبغي وما التاريخ، وإحياء الِعْلِم،
طوابع جمع يف واملال والجهد الوقت ينفق من الناس يف دام ما العناية، هذه عن يصده
والدعة الثراء أصحاب جمعها عىل يتهالك التي السخافات، هذه من يُشبهها وما الربيد

والفراغ.
وال يُطيقون، ال ما تكلفوهم وال فرًضا، الرتف عليهم تفرضوا ال بالشباب، رفًقا
ص التََّخصُّ أنواع من نوٍع يف اإلغراَق فإنَّ أنفسكم؛ به تأخذوا أْن تُحبون بما تأخذوهم

الناس. ألف عما جميًعا الناس يخرج أْن يَنْبَِغي وَما النَّاُس، أَِلَف ا َعمَّ ُخروٌج
هذا فليس والتالميذ، الطالب عىل القديم، شعركم بل الجاهيل، شعركم تفرضوا ال
يتعلموا، أن يستطيعون ما علموهم يشء، يف الشعر هذا من هم وليسوا منهم، الشعر
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ال ما بتكليفهم وأذواقهم عقولهم تفسدوا وال يحفظوا، أن يَستطيعون ما بِحْفظ وخذوهم
يُطيقون.

تبلغ تكاد وَحَماسة حادة، ولهجٍة حازم، صوٍت يف كله هذا يقول صاحبي وكان
أيًضا، جسمه إىل تجاوزها وإنما العاقلة، امُلفكرة نفسه عىل يقترص لم ونشاط العنف،
يديه ويَُحرِّك شمال، وإىل يمني إىل ويتلفت ويقعد، يقوم واالضطراب: الحركة كثري فكان

الجماهري. يُقهر أن يُريد خطيبًا كان كأنه ُمختلفة، عنيفة حركات وذراعيه
إىل ألرده العناء، من كثريًا وتكلفُت الجهد، من كثريًا أنفقُت أني عليك أُخفي ولسُت
وأكاد يسمع، أن عليه الحق من ولكن يقول، أن حقه من بأن وألقنعه الهدوء من يشءٍ
وهممت عنه، انرصفت أني ولوال واالستماع، الصمت عىل حمله من يئست بأني أعرتف

املوضوع. هذا يف الحديث وبيني بينه اتصل ملا بفراقه،
بينه أن ويظهر املسكني، القديم الشعر هذا بُغض يف اإلخالص كل ُمخلص أنه ذلك
من القدماء عند أمره أول األعىل األدبي َمثََله يلتمُس كان قد فهو ثأًرا؛ الشعر هذا وبني

واملمتازين. امُلثقفني من بغريه ُمتأثًرا هذا يف وكان العرب،
الحماسة ديوان وغري الحماسة ديوان يف القديم العربي الشعر بعض قرأ قد وهو
يتعمق أن وأراد القراءة وأكثر فاستزاد يرَض! لم ولكنه ق وتذوَّ ففهم املختارات، كتب من
وأشد يًرسا أقل أخرى، كتٍب إىل اليسرية الكتب من وأمثالها الحماسة وتجاوز الدرس،
ومطوالت واملفضليات األراجيز يف ينظر فأخذ الشعر، الخالصيف العربي املذهب يف إمعانًا

وجرير. واألخطل الفرزدق ونقائض الجاهليني،
إىل يجد لم وعقاب، صعاٌب أمامه قامت حتى النظر هذا يف يميض يكد لم ولكنه
حاول فإذا عليه، معانيها وتستغلق أذنه عنها تَنْبُو َضخمة فألفاظ سبيل، من تذليلها
االختالط، شديدة ُمضطربة، واملعاجم الرشوح هذه فإذا واملعاجم، الرشوح إىل لجأ فهمها
عري الشِّ النَّص فهم من عليه، أيرس وال إليه، أدنى ليس ففهمها وإذن االستطراد، كثرية

وتفسريه. تأويله يلتمس الذي
هذا يف بعيًدا َضالًال فضلَّ للُمفضليات، األنباري ابن رشح عىل املسكنُي وقع وقد
ثم اللُّغويني، وَمذَاِهُب النَّْحِو، ومسائُل واألقاويل، الروايات فيه تخلتط الذي الكثري الكالم
فال القصة يبدأ البعد، كل بعيًدا كان وإنما قريبًا، ضالله يكن فلم النقائض، عىل وقع
ُدفع قد نفسه يجد حتى خطوتني أو خطوة فيها يتقدم يكاُد ال ألنه تنتهي؛ كيف يعرف
ال وهو ثالثة، قصة إىل يدفع حتى الثانية القصة هذه يف يميض يكاد وال أخرى، قصة إىل
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بعًضا، بعضه ركب قد وهناك، هنا من يُروى عر الشِّ يجَد حتى تلك وال هذه يميضيف يكاد
مىض، إن بها يهتدي أعالم الغابات هذه يف أو الصحراء يف تقم ولم ببعض، بعضه واختلط
يأًسا، القديم األدب من ويئس إعراًضا، الكتابني عن فأعرض رجع، إن عليها ويعتمد
الجامح، الفن هذا له ويُذلل النافر، األدب هذا إليه يَُقرِّب ما امُلحَدِثني ُكتب من والتمس

شيئًا. يَِجد فلْم
ما وييرسه يقربه الذي نظامه ومن أدبهم من فوجد األوروبيني، إىل فزع هنالك
ذكر ثُمَّ الحب، أعظم األجنبي لألدب ُمحبٍّا بطبعه، القديم لألدب ُمبِْغًضا فأصبح أرضاه،
إليه ويُبغض يُطيق، ال ما املشقة من فيحمله املدرسة يف عليه يُْفَرُض كاَن الَقِديَم األدَب أنَّ
به، يشقى كان ما بمثل يَْشَقْون يزالون ما والتالميذ الطالب فإذا ونظر تبغيًضا، املدرسة
واليأس الَعناء من إليه يَنْتَهي كان ما إىل وينتهون فيه، يُجاهد كان ما مثل يف ويجاهدون

واإلخفاق.
أن يُمكن يشء أنه يف التَّفكري يُطيُق وال القديم، عر الشِّ عن حديثًا يُطيق ال فأْصبََح
الناس ويُسميهم أنفسهم يُسمون الذين املجانني، هؤالء غري له يفرغ أو الشباب، يَدرسه

علماء.
الَقِديم، عر الشِّ عن انرصافه ألنَّ بيشء؛ منه أظفر فلْم صاحبي، مع الحوار أطلُت وقد
أمٌل، شفائها يف وليس اإليذاء، كل تُؤذيه استقراًرا، نَْفِسه يف استقرَّْت قد ِعلَّة، أصبح قد

سبيل. ِمنَْها إنقاذه إىل وال
أنهم ويظهر يكثرون، أخذوا قد هذا َصاِحبي أمثال بأنَّ امُلتحدثون إيلَّ تحدث وقد
القدماء، حياة وبني بينهم تُباعد صاحبي، قال كما ألنَّها، األيام؛ تََقدَّمت ُكلَّما سيكثرون

القديم. األدب من ُرها يصوِّ كان وما الحياة، هذه فهم وبني بينهم وتَُحول
من ويفرُّون الجهد، يكرهون القريب، عىل متهالكون بالسهل، مفتونون والناس
ال وهم الرُّكوب، استطاعوا إذا يمشون ال فُهم ِبَهذا، تُْغِريهم الحديثة والَحَضاَرُة التَّعب،
األجنبي األدب يف يجدون وهم الطيارة، اتخاذ استطاعوا إذا والسفينة القطار يتخذون
وإْن إليه، انتهوا اللهو أرادوا وإن بها، ظفروا الفنية اللذة أََراُدوا فإْن يُرضيهم؛ ما الحديث

عناء. وال جهًدا ذلك يف يجدوا لم الوقت إنفاق أرادوا
بَأَس ال الَقديم الَعربي األَدب إلحياء العرصالحديث هذا يف بُذلت التي الجهود أنَّ وَمع
الحديثة الحضارة ألنَّ شيئًا؛ القديم األدب هذا عن تُغِن لم ِبأَنَّها ف نَْعَرتِ أْن يجُب فقد بها؛
وهي َوْجٍه، كلِّ من وتبلغنا إلينا تسعى فهي القديم، األدب يَْمِلُكه ال ما الوسائل من تملك
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بكثرته، يغمرنا فهو ينقطع؛ ال األدبي وإنتاجها حياتنا، أطوار جميع يف إلحاًحا علينا تُِلحُّ
يسعى يكاد ال الذي القديم، األدب هذا عن ويرصفنا بسحره، ويفتننا باختالفه، ويغرينا

القرون. أثقلته قد بطيئًا إال إلينا
الحضارة تبثها التي العقبات هذه يف يتَعثَّر حتى خطوة إلينا يخطو يكاد ال وهو
امُلرتف بالذَّوق وبعضها بالَجهل، وبعُضها بالِعْلم، بعضها يتصل والتي أمامه، الحديثة
الخطوب هذه من تشأ لم وبما شئت بما وبعضها الغليظ، الخشن بالذوق وبعضها الرَّقيق،
والروية الجهد إىل يحتاج ما كل عن فترصفنا فرًضا، علينا الحديثة الحضارة تفرضها التي

واألناة.
تميض الذي النحو هذا عىل األُمور مضت إذا صائر، القديم األَدَب أنَّ ذلك ومعنى
يفرغون الذين إال عليه يتوفر وال به يُعنى َال ف، الرتَّ ألواِن من لونًا يُْصِبَح أْن إىل عليه،
الحديث العرص هذا يف يََظلَّ أْن القديم ألدبنا نُِحبُّ ذلك ومع الفنون، بعض يف للتخصص
وغذاء الثقافة، أُسس من وأساًسا العقلية، الحياة رضورات من رضورة قبل من كان كما

والقلوب. للعقول
نُِحبُّ ال ألنَّنا َقبل؛ ِمْن كاَن َكَما األيام هذه يف القديُم األَدُب يظلَّ أْن نُِحبُّ ال ونحُن
نحبُّ نحن بل والحنني، الشوق بعواطف ُمتأثرين إليه ونصبو قديم، هو حيث من القديم
إذْن فهو العربية؛ الثقافة أساُس ألنَّه للعقول؛ وغذاء للثقافة، قواًما يظلَّ أن القديم ألدبنا
أن عىل لنا معني األجنبي، يف الفناء من لنا عاصٌم لَقوِميتنا، ق ُمَحقِّ لشخصيتنا، ُمَقوِّم

أنفسنا. نعرف
نحبُّ ذلك مع ولكننا املراء، فيها يحسن وال الشك، تقبل ال أمور الخصال هذه فكل
من أساًسا ليكون صالح ألنه الحديثة؛ الثقافة أسس من أساًسا القديم أدبنا يظل أن
كنوًزا فيه ألنَّ الشباب؛ لعقول غذاء القديم أََدبُنا يََظلَّ أْن ونُِحبُّ الحديثة؛ الثقافة أُسس

الشباب. لعقول غذاء تصلح قيمة
فقد يخطئون؛ خالًصا خريًا عقولنا إىل حملت قد الحديثة الحضارة أنَّ يظنون والذين
لم أَنَّنا ِمْن أتى وإنَّما هي، منها يأِت لم قليل، غري ا رشٍّ عقولنا إىل الحديثة الحضارة حملت
وقنعنا بالظواهر، منها أخذنا وإنما ودقائقها، أرسارها نتعمق ولم وجهها، عىل نفهمها
ب التََّعصُّ كان كما وجهل، جمود مصدر الحديثة الحضارة فكانت اليسري، بالهني منها

أيًضا. وجهل جمود مصدر للقديم
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ويُحسن الجامعية، الدرجات يحمل أوروبا من أقبل الذي الشيخ هذا أو الشاب، هذا
غريك وإىل إليك ويَْجِلُس األجنبية، اللغات من لغة بغري أو األجنبية اللغات بإحدى الرطانة
ُث يَتََحدَّ ثم الَحِديث، أََدِبِه أو الحديث، وبِعْلِمه وبدرجاته بنفسه ُمؤمنًا ُمنتفًشا، ُمنتفًخا
انَْقَىض، َقد الَقِديِم أَْمَر أنَّ وجزم حزٍم يف إليك فيعلن أبولُّون، بوحي ينطق كأنه إليك
الذين للشيوخ يرتك أن يجب القديم األدب وأن التجديد، عرص أظلهم قد النَّاس وأنَّ
الغالظ، الحروف من يُشبههما وما والطاء بالقاف أفواههم ويملئون باأللفاظ، يتشدقون
وهو الحياة، وهو ر، التطوُّ هو أمام إىل الحياة يف واالندفاع ُجمود، بالقديم االستمساك وأنَّ

الرُّقي.
الحضارة هذه يفهم لم ألنَّه الحديثة؛ الحضارة ضحايا من ضحية وأمثاله الشاب هذا
وإنما عنه، ترصف وال منه، تنفر وال القديم تُنِْكُر ال أنَّها لَعِلَم فهمها قد ولو وجهها، عىل
كان ما القديم ولوال متني، منه أساٍس عىل تقوم ألنها عليه؛ وتَُحثُّ فيه، ب وتَُرغِّ تَُحبِّبه

الحديث.
لم ما القدماء آداب من يُحسنون قليلني، غري لقوًما اآلن األوروبيني أدباء بني وإن
يعكف كان مما أكثر القديم األدب درس عىل ويعكفون أنفسهم، القدماء يُحسنه يكن
وقديمه أدبهم حديث بني الصلة فيه تنقطع الذي اليوَم بأنَّ ويُؤمنون القدماء، من كثري

إنتاج. كل وبني بينهم فيه ويُحال أدبهم، عىل املوت فيه يَْقِيض الذي اليوم هو
الحضارة جهل َضَحايا من أو الَحديثة، الحضارة ضحايا من ضحية الشاب هذا
وهو يَتََحدَّث، فهو النَّاس مَن غريه إىل يَتََجاَوُزه وإنَّما عليه، َمْقُصوًرا ليس ورشه الَحديثة،
الناس نفوس يف ويمسخ العقول، ويُفسد السم، ينفث كله هذا يف وهو يكتب، وهو يعلِّم،
إحياء يف التجديد وإنَّما القديم، إماتة يف التجديد فليس التجديد؛ لكلمة الصحيح املعنى

للبقاء. منه يصلح ما وأخذ القديم،
بالحضارة انتفعوا للذين ِمْقياًسا األدب يف إحيائه أو القديم إماتة إىل امليل أتخذ وأكاد
تُلهيهم حني أَنُْفسهم عن الحضارة هذه َمَظاِهُر تُلهيهم فالذين بها، ينتفعوا لم أو الحديثة
وجهها، عىل يفهموها ولم بها، ينتفعوا ولم الحديثة الحضارة يَذُوقوا لم القديم، أََدِبهم عن

أقل. وال أكثر ال القردة تقليد أصحابها وقلَّدوا وأشكاًال، صوًرا منها اتخذوا وإنما
نفوَسُهم وتمأل قديمهم، إحياء إىل وتدفعهم أنفسهم إىل الحضارة تلفتهم والذين
العربي وباألدب اإلسالمي، وبتاريخها القديم بتاريخها عنيت إذا إال ملرص حياة بأال إيَمانًا
الذين هم الحديثة، الحضارة ألوان من اليومية حياتها يمسُّ بما عنايتها وحديثه، قديمه
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الحياة إقامة يف ينفعوا أْن عىل الَقاِدُرون وهم ذاقوا، الذين وهم فهموا، الذين وهم انتفعوا،
متني. أساٍس عىل الجديدة

أفسدهم الذين بهؤالء الحوار هذا موضوع وعن وحواره، صاحبي عن شغلُت وأراني
َمذْهبًا وكراهته جهله من اتخذوا ثم كرهوه، ثم الَقديم فَجهلوا الحياة، بظواهر األخذ

إليه. ويدعون به يغرون
طال بحديقة أشبه عندي القديم األدب أمر إنما قلُت: فيما لصاحبي قلت أني عىل
فمضت الَحيَاة، ة مادَّ ذلك مع عنها تنقطع ولم ُمتَّصًال، إِْهماًال وأُْهِملت الزمن، عليها
أمرها اختلط حتى املضطرب، املهمل النمو هذا نظام، غري يف تنمو وُشَجرْيَاتُها أشجاُرها
ما إىل سبيًال فيها تجدوا أن أمثالك وعىل عليك العسري من أصبح وحتى شديًدا، اختالًطا
يتعهدها التي الحدائق أَِلْفتُم قد فأنتم جر، والشَّ الزَّهر جمال إىل والرَّاحة النزهة من تحبون
فيها لكم الطرق د ويَُمهِّ تنسيًقا، لكم ُقها ويُنَسِّ أَمىس، إذا ويتعهدها أصبح، إذا البُْستَاِنيُّ

تمهيًدا.
أن دون اللذة وتلتمسون التعب، سبيلها يف تتكلفوا أن دون الراحة تريدون أنتم
الشجر، التفاف يعوقكم أن دون الحدائق يف تسعوا أن تريدون األلم، سبيلها يف تحتملوا
ويتذوقون النُّزهة، فنَّ يُحسنون الذين بها يكلف التي العقبات هذه وقيام األغصان، والتواء

. الُحرَّ الجمال
والعلم أفواهكم يف الطعام لكم يُوضع وأْن تَهيئة، الفن لذُة لكم تُهيأ أن تُريدون أنتم
وألحَّ الزمن عليها طال التي الحرة، الحدائق هذه يُؤثرون قوًما أعِرُف وأنا قلوبكم، يف

إعداًدا. لكم أُِعدَّت التي امُلنَظَّمة قة امُلنَسَّ هذه حدائقكم عىل اإلهمال، عليها
ابتكاًرا، ألنفسهم فيبتكرونها امُلهملة الحدائق بهذه يظفرون ال قوًما وأعرف
ليتهيأ سجيته، عىل والنجم الشجر من فيها ينبت ما وإرسال حدائقهم، إهمال ويتكلفون
ُملتوية، وأغصانًا ُملتفة، أشجاًرا طريقهم يف يجدوا أن يطول، أو يقرص زمٍن بعد لهم
قليل منها يُصيبهم ألْن ويتعرضوَن بأيديهم، يُزيلوها أن إىل يضطرون خرضاء، وعقبات

أكثر. أو األذى من
األدب أكره لم إذا أني عليك أخفي ولسُت منهم، أكون أن وأحبُّ الناس، هؤالء أعرف
وأذوقه، ألفهمه وجهًدا ًة َمَشقَّ يُكلفني الذي الصعب األدب عليه أوثر فإني امُليَرسَّ السهل
هذا ِح لَرشْ أُلِّفت التي الَقِديمة ُكتُبنا كانت وإذا ويُؤذيك، يمضك الَقِديم ِشْعُرنا كان وإذا
يف أَِجُده ال َمتاًعا الُكتب، هذه ويف الشعر، هذا يف أجد فإني عليك؛ تثقل وتفسريه عر الشَّ
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وال ، بالحبِّ أوثره ال ولكني أحبه والذي عليه، وتتهالك تؤثره الذي الحديث األدب هذا
يشء. كل أنه أرى وال بالعناية، ه أَْختَصُّ

دك يَُزهِّ وما به، يُغريني القديم عر الشِّ عن يَِرصُفك ما إنَّ قلُت: فيما لَصاحبي وقلُت
أحبُّ وأنا املعاجم، يف البحث تكلفك التي األلفاظ هذه تكره فأنت إليه؛ يدفعني فيه
فيها تختلط التي الرشوح هذه تكره وأنت املعاجم، يف البحث تُكلفني ألنَّها األلفاظ؛ هذه
لنفس الرشوح هذه أُحب وأنا النحو، مسائل فيها وتنبثُّ االستطراد، فيها ويكثر الروايات،

العلل. هذه
ال الناسجميًعا وأنَّ نفيس، به آخذ بما يُؤخذوا أن ينبغي ال الناسجميًعا أن أعلم وأنا
األشياء بهذه الِعلم أنَّ أيًضا وأعلُم للمفضليات، األنباري ابن رشح قراءة يكلفوا أن ينبغي
هؤالء أنَّ هذا مع أعلم ولكني العلماء، من به بأس ال عدٍد عىل َمْقُصوًرا يكون أْن يجب
يجُب وإنَّما الناس، دون من يحتكروه وأن بالعلم، أنفسهم يُؤثروا أْن ينبغي ال الُعلماء
يستخرجوا وأن وأمثالك، أنت لتَْسَعد يَشقوا وأن وأمثالك، أنت لتسرتيح يتعبوا أْن عليهم
زهرات الَعهُد، بها وبَُعَد الزمن، عليها طال التي امُلهملة، القديمة الحدائق هذه من لكم
أن ولعلها تُْعجبكم، أْن الزَّهرات هذه لعلَّ يدري فمن تخرجوها، أن أنتم تستطيعون ال
إىل وتدفعكم والغرية، النشاط من شيئًا نفوسكم يف تُثري أن ولعلَّها بمصادرها، تُْغريكم
ما مثل لتستخرجوا امللتوية، واألغصان امُللتفة، األشجار هذه بني بالسعي تُخاطروا أن

والثمر. الزهر من العلماء لكم يخرجه
وأذواها اإلهمال، أماتها قد امُلهملة َحِديقتنا أنَّ تَْزُعم أْن إِالَّ يشءٍ كلَّ لك أبيح وأنا
القديم أََدبَنا أن تزعم أْن إال يشء كل لك أُبيُح وأنا حياة، ِمْن حظٌّ لها يبَق فلم الزََّمن، طوُل
وإنما حديقتنا، يف تسَع لم ألنك جهل؛ عن تزعمه ذلك، زعمت إْن فأنَت قديم؛ ألَنَّه ماَت قد
ذلك من شك يف كنت فإن االختالط، فيه اشتد الذي املضطرب، امُلهمل َمْظَهُرها عنها صدَّك
من طرف يف ُمتنزهني ساعة بعض أو ساعة َمًعا نَْقِض فتعاَل يسري، وبيني بينك فاألمر
هذه أمر عليك ن أهوِّ وأن إمعانًا، فيها بك أُْمِعَن أَالَّ عيلَّ ولك امُلْهَملة، الحديقة هذه أطراف

امُلصيب. وأنت امُلخطئ، فأنا أسًفا ِمنْها َرَجْعَت فإْن تهوينه؛ استطعت ما النُّزهة
وتُكلفني نفَسك ستكلف أنَّك الِعْلِم حقَّ أعلُم كنُت وإْن قبلت، قد فإني صاحبي: قال
أن عىل وأكرهك ة، الُحجَّ عليك أُقيم أن أُريد ولكنِّي غناء، وال فيها طائل ال مشقة معك
أرب. فيه لنا يصبح فلم بَِيل قد القديم شعركم أن تُعلن أن إىل وأضطرك ، بالحقِّ تعرتف
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من َساعة نَْقِيض أن تُريد الحديقة أطراف من طرف أي يف ولكن تعجل، ال قلُت:
الحديقة أطراف أشد أختار فإني قلُت: أختار، أن أنا يل ينبغي فما أنَت تخريَّ قال: نهار؟
بعض أو ساعة نقيض أن وأريد بامُلحَدثني، عهًدا وأبعدها اختالًطا، وأكثرها اضطرابًا
هذه من قصيدة يف ننظر الجاهليني، يسمونهم الذين عراء الشُّ هؤالء من شاعر مع ساعة

امُلعلقات. يُسمونها التي القصائد
يف النُّزهة لهذه َموِعًدا أسبوع كل من األربعاء يوم يكون أن عىل بيننا االتِّفاُق تَمَّ ثم
الحدائق أجمل من حديقة أنا وأراها صحراء، الناس يراها التي الجاهيل، األدب صحراء
ما يقرءون حني القراء حكم يكوُن وكيف صاحبي، حكم يكوُن كيف وسنرى وأروعها،

القصرية؟ النُّزهة هذه أثناء حواٍر من وبيني بينه يكوُن
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جاهيل1 شاعر مع ساعة

يقضيها أن أردُت التي اَعة السَّ هذه نفِع يف وبيني بينه الحواُر طال وقد — لصاحبي ُقلُت
والعناء الجهد بعَض تَتََكلَّف أْن يرضك وما لبيد: هو الجاهليني الشعراء من شاعر مع
ويكربون ، حدٍّ غري إىل به يعجبون القدماء كان الذي الشاعر هذا عن لتسمع نهار، من ساعة
ِشْعَره ويتناقلون ليسألوه، إليه ويسعون له، ليستمعوا إليه يجتمعون تحفظ، غري يف شعره
معانيه، وروعة َقَواِفيه، واْسِتَقاَمِة َوْزنِِه، واعتدال أُسلوبه، ومتانة لفظه، ِبَرَصانة ُمعجبني

وضوح. يشبهه ال ذلك مع ووضوح ة، ِدقَّ تُْشِبُهها ال دقة يف
يف أَِجَد ولن عنه، فهمُت إن أذوقه ولن له، استمعت إذا عنه أفهم لن فإني قال:
معاٍن من فيه ما وأْستَْخِلُص امُلحَدثني، ِشْعَر ُ أقرأ حنَي أجده ما واملتاع اللذة من ذوقه
أَْن ِحنٍي ُمنذُ حاولُت ولقد وحيس، ذوقي يُالئم لفٍظ يف أديت قد وِمزاجي، طبيعتي تُالئم
بها، ضقُت حتى امُلَطوَّلة، قصيدته من األوىل العرشة األَبْيَات أَبْلُغ كدُت فما هذا لبيًدا أقرأ

ويأًسا. عجًزا ولكن ِقًىل، وال بُغًضا ال َعنَْها، وانرصفُت
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الضخمة ألفاظه تذوق أن فاتك ولنئ وبينه، بينك ترجمانًا سأكون فإني قلُت:
الصغار، امُلْرتَفة أفواهنا بها تضيق حيث إىل والفخامة الضخامة من تبلغ قد التي الفخمة،
املعاني هذه تذوق لعلك يدري فمن الجالميد، وقع وال الرَّعد قصَف تتعود لم التي وآذاننا
ُهنَاَك وإنَّما ُمحدثًا، كله ليس ْعر الشِّ أنَّ عىل توافقني ولعلك بََداَوتِها، عىل البَاِرَعة الرَّائعة
زال ما قديم شعر هناك وإنما ميتًا، كله ليس نفسه القديم عر الشِّ أنَّ وعىل قديم، ِشْعٌر
َغِليَظة امَلْلَمس، َخِشنَة لبيد قصيدة من األُوىل األَبْيَاَت أنَّ ألعَلُم وإني الحياة، ماء فيه يرتقرق
ُمْمِتًعا، خصبًا غنيٍّا، قويٍّا شعًرا فيها أجد ذلك مع ولكْن مألوفنا، عن املعنى بعيدة اللَّفظ،
حياتنا خطوب فيها تُثريها َقلَّما َعاِطفة نُُفوِسنا يف يُثرِيَ أْن َخليًقا واِإلْكبَاِر، باإلعجاب َخليًقا
والتي والتفكري، األناة وبني بيننا تحول والتي األمر، من بالعاجل تشغلنا التي امُلتحرضة،
عواطف فيها نتبني أو ِمنْها، ونستخِرَج عليها، ونعكف نفوسنا، إىل نعود أن من تمنعنا

أيًضا. والحنني والحنان والحب الشوق
َ فبدأ بالنَّشاط، البدوية حيَاتَُه يمأل ما يَتَغنَّى أْن أراَد الذي الرَّجل هذا يف رأيُك وما
حتى يَْشتَدُّ ُحْزٌن فيه شاحٌب، نسيب ولكنه النسيب، من بيشءٍ يبدءوا أن أمثالُُه تعوَّد كما
األيد، شديد النفس، قوي الشاعر أنَّ لوال واليأس، الجزع بها يَبْلُغ ويكاُد النفس، يف يؤثر
لُسلطانها، يخضع وال للعاطفة، يستسلم ال فهو صبور؛ جلد اإلرادة، من الحظ عظيم
ويفرح الُحزن، يفسده أال عىل ولكن يحزن التَّعبري، هذا صح إن بمقدار، منها يأخذ وإنما
يصلح الذي الحزن هذا من له ينبغي ما بمقدار ويفرح يحزن الفرح، يُبطره أَالَّ َعَىل ولكْن

املزاج. له يعتدل الذي الفرح وهذا النفس،
كانوا الذين ُمعارصيه عىل وال عليه، مقصوًرا ليس العواطف بهذه تأثره أن عىل
وبيننا بينه بعد وإن نحُن، إلينا ويتجاوزهم يتجاوزه هو بل عنهم، ويفهم عنه يفهمون

الزمان. وبيننا بينه وطال العهُد،
امُلحدثون: عراء الشُّ يَْسلُكها التي الطريق نفس هذه عواطفه تصوير إىل يسلك وهو
ك وِحسِّ عقلك يف يُؤثر ِألَنَّه اإلْعَجاَب نَْفِسك يف يُثري الذي امُلؤثر، القوي التصوير طريق
هذه من األوىل األبيات لك أروي فال منك، أُْشِفُق أو َعليك، أُْشِفُق وأنا مًعا، وشعورك

ترجمة. لك أُترجمها وإنما منها، تنفر أْن مَخاَفَة بلفظها، القصيدة
هذه فإنَّ الحديثة؟ العربية اللغة إىل القديم العربي الشعر يُرتجم أن من بأس وأي
وبيننا بينهم أنشأت وإنما عبثًا، تَمِض لم وبيننا، الُقدماء بني َمَضْت التي الطوال، القرون
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حني أنفسنا نفهم كما ثوا، تََحدَّ إذا نَْفَهَمهم أن علينا الَعسري مَن َجَعَلْت َعِظيمة، فروًقا
بعض. إىل بعضنا يتحدث

الوسطى، القرون يف آثارهم بعض يُرتجموا أن إىل يحتاجون الفرنسيون كان وإذا
أو نُرتجم أن إىل نحن نحتاُج ال َفِلَم اآلن، يألفونها التي لغتهم إىل الحديث، العرص أول ويف
نصطفيها التي اليسرية، اللغة هذه إىل اإلسالميني من أو الجاهليني من القدماء شعر نَُقرِّب

األحاديث؟ من بيننا يكوُن فيما
أََلَها لنََرى بَمَعانيه، ونَْكتَفي اآلن «لبيد» لفظ نَدََع أَْن ِمْن عيلَّ وال إذن عليك بأس ال
فيُعجبني أنا أما مًعا؟ والجمال الشعر من بريئة هي أم جماله، ومن الشعر ِمَن حظٌّ
الزَّمن، عليها وطال بهم، عهدها وبَُعَد أهلها، من خلت وقد الديار، لهذه تصويره ا جدٍّ
هذه لوال الناُس، يَْسُكنها لم وكأنها فأصبحْت ، الجوِّ وأحداث الخطوب عليها واختلفت
نْفَس تَْمألُ التي الذِّكرى هذه ولوال عنها، ويتحدث الشاعُر ُرها يَُصوِّ التي ئيَلُة الضَّ اآلثاُر
لسانه بها يجري فهو الشاعر؛ حفظها التي األسماء هذه ولوال وحنانًا، وشوًقا ُحبٍّا اعر الشَّ

والحنان. الحب لعواطف استثارة
هذه إال فيها يبَق ولم ومتاعهم، آثارهم من خلْت كما أهلها، من الديار هذه خلت
الزََّمُن جدَّ والتي ميسوًرا، وال ُممكنًا ليس َحْملها ألنَّ بقيْت، التي النَّحيلة الضئيلة الرُّسوم
العهد، به طال قد الحجر عىل النقش كأنها حتى قليًال، قليًال تَنَْمحي فأخذَْت إَزاَلِتها، يف

يزول. كاد حتى ينمحي فأخذ
ولم إنساٌن، يَُزرها لم َكاِمَلة، ِطواٌل أعواٌم َعليها ومضْت أهلها، من الديار هذه خلْت
بها وتلم الريح، عليها تختلف الجو، ألحداث ُمَعرَّضة ذلك مع وهي ُمقيم، بها يستقر
جوِّها يف ويقصف الغزير، املطر ويُصيبها الخفيف، امَلَطُر ويُصيبها واألنواء، العواصف
الخصب، إليها ألقت وقد الجوية، األحداث هذه عنها تَنَْجيل ثم ، العىشُّ كان إذا الرَّعد
للوحش، ومأمنًا والبقر، للظَّبي َمرتًعا وجعلتها النبت، فيها وأثارت الحياة، فيها وأشاعت
فليست بالناس عهدها بَُعَد قد وألبنائها، لنفسها فارغة ُمطمئنة الهية راضية فيها تعيش

أعوام. منذ تأنس أْن لها يكن لم حيث آنسة هي وإنما الناس، تخاف
امُلتَذَكِّر السائِل وقفة شئونها، وتبدلت تغريت التي الديار هذه عىل اعُر الشَّ وقَف وقد
هو ما نفسه عىل فيُنكر والرُّشد، الرويَّة إىل حزُمه يرده حتى التفكري، هذا يف يُمعن يكاُد ال
نشاط، وكلَّ َحَركة كل فقدت التي الخوالد، الصم والصخور األحجار هذه سؤال من فيه،
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أن إىل لها السبيل وكيَف تُجيب! أن إىل لها السبيل وكيف تَتَكلم! أْن إىل لها بيُل السَّ فكيف
تُِبني؟!

الجميلة، الصور هذه إىل انظر ولكن األَْقَدمني، عراءِ الشُّ عند َمأْلُوفة املعاني هذه وكل
هذه مثل يُؤدي أن أراد ُمْحَدثًا شاعًرا أنَّ لو وحدِّثني املعاني، هذه فيها الشاعُر يُؤدي التي
الديار، يف الخيام آثار الصور؟ هذه من خري صور يف يؤديها أن يستطيع أتراه املعاني،
القليل، إال منها يبَق ولم ُمِحيْت قد واألثاث، املتاع من الخيام تحتويه كانت ما وآثار
أخذت وقد الوشم رجع كأنه أو العهد، طوُل يَْمُحوه كاد أو َمَحاُه وقد النَّقش، بقايا كأنه
واملطر الهادئ باملطر الديار هذه عىل ة امُلِلحَّ ماءُ السَّ وهذه اليد، عىل وتجدده تُِعيُده الَواِشَمُة
األرُض فإذا يَثُور، الذي النبات وهذا آخر، حينًا رعٍد غري يف واملطر حينًا والرَّعد القوي،
فإذا األرض يف تنبثُّ التي الحياة وهذه يَْرتَِفَع! حتى ثورته يف يميض هو وإذا عنه، تنشق
باألطفال. والعناية للحنان وَفَراًغا وَمْرتًعا، مأمنًا فيها يجُد الوحش وإذا كلها، نبات هي
بها ت وأَلمَّ األحداث، هذه كل عليها اختلفت وقد األرض، بهذه يُلِمُّ الذي الشاعُر وهذا
وَما الُقَدَماء، وأهلها القديم َعْهَدها فيذكر التغيري، هذا كل وأصابها الخطوب، هذه كل
من فيها يُقاسمهم كان وما لذة، من فيها يُشاركهم َكاَن وَما ِصَالٍت، من وبَيْنَُهم بَيْنَه َكاَن
هو وإذا قليًال، ُرشده إىل يَثُوب هو إذا ثم السؤال، يف ُمِلحٌّ َساِئٌل أَْمِرِه ل أوَّ يف ُهو وإذَا ألم،
بالذِّْكرى، يقنع هو وإذا اليأس، هذا إىل يطئمن هو وإذا فشيئًا، شيئًا الجواب من يستيئس
وإذا آخر، إنساٌن عليه قصها لو كما نفسه عىل ويقصها بالذكرى، يستحرضها هو وإذا
هذه من يوم ذات اْرتََحْلَن الالتي الِحسان النِّساء هؤالء وعن الرَّحيل، يوم عن يتحدث هو
الحجاز، نحو شماله عن تكون فقد يحققها، أن هو يستطيع ال أرضمجهولة، إىل الديار
كل عىل وهو ذاك، أو املكان هذا يف اليمن، نحو يمينه عن تكون وقد ذاك، أو املكان هذا يف
هنا الديار هذه بأهل يُلِمَّ وأْن تلك، أو األماكن هذه إىل يسعى أن عن الَعْجِز كل َعاِجٌز حاٍل
االستحضار، يف ويُلِحَّ يستحرض أن وحسبه الذكرى، ويكرر يذكر أن فحسبه ُهناك، أو
يتخذنها التي الكنس إىل يُْؤوين حني الظباء كأنهن الهوادج دخلن وقد النِّساء يََرى وهو

الشجر. أغصان من
َقوائمها، لنا يَذكر فهو بيده؛ يمسها كأنَّه ُرها، ويَُصوِّ ويَتبينها الهوادج هذه يرى وهو
اإلبل يرى هو ثم الرَّقيقة، أستارها لنا يذكر وهو الثياب، من عليها نُِرشَ ما لنا يذكر وهو
شيئًا عنه تنأى وهي ببرصه اإلبل هذه يتبع وهو الطريق، يف أمامها ُدِفَعت ثم نهضت وقد
اإلبل، هذه وصور ينترش، والرساب يرتفع، حى والضُّ قليًال، قليًال عينه عن وتغيب فشيئًا،
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تنقطع حتى اإلبُل تغيُب ثم لعينيه، تتمثل تزاُل ما رساب يف لتدخل رساب من تخرج وهي
وإذا يَنْتَِرش، اآلل زال وما يَْرتَِفُع، حى الضُّ زال وما وبينها، بينه األسباب تنقطع تكاد أو
أردية. الرساب هذا من اتخذت قد َضِئيَلًة، ِصَغاًرا ِتالًال إال يََرى يكاُد فال يَنُْظر الشاعُر

تذكر التي هي وحدها وليست اإلبل، وتتبع ترى التي هي وحدها الشاعر عني وليست
والشاعُر سمعت، ما تذكر وهي َسِمَعت، قد أيًضا الشاعر أُذُن ولكن تبعت، وما رأْت ما
به، حافلني غري وامُلتعلمون امُلعلمون به يمرُّ تصويًرا وذكرته سمعته الذي هذا لنا يُصور
تسعى وأخذت نهضت قد اإلبل فهذه الشعر: كل الشعر ذلك مع وفيه إليه، ملتفتني وال
الخيام بهذه تسعى اإلبُل وهذه الديار، أهل تُِظلُّ كانت التي الخياُم وعليها بأحمالها،
هذه يِر َرصِ يف لعل يدري ومن واالضطراب، السعي لهذا ترصُّ الخيام وهذه وتضطرب،
نفهم ال لعلنا يدري! ومن ترجوه، وال تنتظره تكن لم الذي الرَّحيل لهذا اشتكاء الخيام
هم وْحَدُهم عراء الشُّ وإنما أَْصَواتها، نَْسَمع أو صورها، نرى حني ينبغي، كما األشياء عن

األشياء. تُريد ا عمَّ يُرتجموا أْن عىل الَقاِدُرون وهم الَفهم، هذا عىل الَقاِدُرون
ُمرسًفا وال العزم، واهي وال َضعيًفا، ليَس — آنًفا لك قلُت كما — َشاِعَرنا أنَّ عىل
عن اإلبل غابت وقد وتصميم، وإرادة حزم صاحب هو وإنَّما الَعاطفة، مع االسرتسال يف
قد الذي الخيام، رصير أُذُنيه عن انقطع وقد والِجبَاُل، التِّالُل ُدونها ِمْن وقامْت عينيه،

الوداع. فيه يكون وقد الشكوى، فيه يكون
يرد أن إىل سبيل من وليس األعوام، ومضت الشهور، ومضت األيام، مضت وقد
وما اليأس، يف اسرتساله فما يكونون، أين يعرف ال ألنَّه أحباءه؛ يبلغ أن وال املايض،
الجزع، عن يرصف ملا فيها وإنَّ اليأس، عن يشغل ملا الحياة يف وإن للجزع، استسالمه
الوسائل من وبينه بينها ما وقطعت عنه، وانرصفت هجرته التي هذه صاحبته وإنَّ
الحازم للرَُّجِل ينبغي فما بإعراض، وإعراًضا بصد، ا صدٍّ منه تَْلقى أْن لخليقة واألسباب،
وإنَّما وصده. هجره بمثل ادَّ الصَّ الَهاِجَر يَْجِزي أْن دوَن والصد، الهجر يحتمل أن العازم
ال حني الهجر عىل يَْقِدُر الذي الرجل هو الوصل، له يُتاح حني الوصل يحسن الذي الرَُّجل

بد. الهجر من له يكون
تميض أن تستطيع ال اإلِِبل أنَّ أفتظنُّ يدري، ال حيث إىل بصاحبته اإلبل مضت وقد
ولدى يريد، حيث لدى به تميض أن عىل قادرة لناقة له إنَّ كال. يدري؟ حيث إىل هو به
مما أكثر أو يجهُل، ما مثل أمره من صاحبته تجهل حيث ولدى الطالبون، يُدركه ال حيث

أمرها. من يجهُل
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يف تأخذ وحني جر، الضَّ من تُْظِهُر ما تُْظِهُر حنَي الَخَطأ أََشدَّ ُمْخِطئ سيِّدي يا وأنت
ناقته يصف حني شاعري فليس الُقَدماء، الشعراء منه يكثر الذي الناقة بحديث التربم
تستطيع ألنها إال تعنيه، ال األمر حقيقة يف فناقته مكثًرا، ُمطيًال كان وإن ، ممالٍّ وال ُمثقًال
واحتماِل اإلرساِع عىل فقدرتُها يطلب؛ ال حيُث إىل تَميضبه وأن الهاجر، هجر عن تُسليه أْن
يدري ومن الناقة، هذه من يعنيه ما أهم هو والهزال، ة وامَلَشقَّ الجهد من السفر يفرضه ما
خلف يخلف ثم القرون، إثرها يف وتميض ستميض الُقرون بأنَّ يتنبأ كان اِعَر الشَّ لعلَّ
تنوع غري يف املطرد الحديث ويكرهون اإلبل، وصف من باملألوف يَِضيقون الناس، من
وصفه عن تَْزَورَّ وال به، تضيق أال فأراد بالقديم، أنت تتربم كما ويتربمون اختالف، وال
ما وخَلبَُهم الحديث، الشعر فتنهم الذين أمثالك ويف فيك فكر لعله يدري ومن لناقته،
هي وإذا بعيونهم، يرونها هم فإذا بآذانهم، تمر التي الحية امُلختلفة الصور هذه من فيه

األحياء. يضطرب كما أمامهم تضطرب
تعلة ناقته اتخذ إنما أنَّه إيلَّ يَُخيَّل أيًضا، ماكر وهو ماهر، قادر سيدي يا فشاعري
وعىل عليك وليعرضها الصحراء، يف تشيع كانت التي الجميلة املناظر ببعض ليتغنَّى
وكأنك ِشئَْت، إْن الصور دفاتر من دفرت يف تراها كأنك مًعا، هادئًا رسيًعا عرًضا أمثالك
الشاعِر بهذا َمْفتُون إنِّي أردت إن وُقل أحببت؛ إن السينما لوحات من لوحة عىل تراها
ال رائع، لفٍظ يف عليك يَْعِرُضها التي امُلختلفة الصور هذه إىل معي انظر ولكن الَقِديم،
تنظر أن عىل والرَّاحة، الَكَسل تُؤثر وألَنَّك لَك، أَْرِويه ال ألني روعته؛ عىل تحكم أن تستطيع

جماله. وتتذوق فيه
يا فشاعري فتنتني، كما ستفتنك أنها إيلَّ يُخيل فقد الصور؛ هذه إىل معي انظر
َساكنًا اليشء يصف ال هو ليصفه، أمامه اليشء يثبت ال هو ونشاط، حركة صاحب سيدي
فيضطرك الحركة، يف ُمرسًعا لك يصفه ثم أثره، يف يندفع ثم أمامه، يدفعه وإنما ُمْستقرٍّا،
واضحة، فهي تطل، ومهما تبعد، مهما التي طريقه يف تتبعه أن وإىل تنشط، أن إىل أنت

الضالل. فيها يخىش ال
فهي قليل، غري أسفارها ِمْن واحتَملْت األسفار، تعوَّدت قد سيدي يا شاعري ناقة
الرسعة، عن بها يقعد لم ذلك ولكن الهزال، عليها وأََلحَّ َفُر، السَّ بََراها قد َمْكُدودة، ُمتَْعبة
أليرس واستسلم فخف ماءه، أراق قد السحاب وكأنها تميض فهي عليها، أعانها وإنما

الريح.
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منه، أبلغ أخرى تشبيهات يف يطمع هو وإنما شاعري، يكفي ال التشبيه هذا أنَّ عىل
فهل السحاب. يف ليس ما القريبة، الحياة ومن الحياة، من وفيها وجماًال، روعة وأكثر
بينها فيما وكثر عليها، وازدحمت الفحول، فيها تنافست وقد الوحشية، األتان إىل رأيت
لنفسه، يصطفيها وأن أصحابه، دون من بها يستأثر أن منها واحد استطاع ثم الخصام،
عليه وملكت الريب، فيها وثارت الشك، نفسه يف لعب ثم ا، حقٍّ عليها له أنَّ استيقن ثم
من يرى ما بالغرية، وتأثًرا العزلة عىل حرًصا وزاده العزلة، حياة ففضل أمره، الغرية
ولكنه تفوته، لو تود ُمرسعة تميض وهي أمامه، يدفعها فهو وتجنيها، صاحبته تمنع
هو يزال وما ُمرسعة، تزال وما اإلرساع، يف إلحاًحا إال العدو هذا يزيدها فال إثرها، يف يعدو
الُعشب، وغطاه النبت، فيه كثر قد مرتفع، مكاٍن يف العزلة لهما تتم حتى إثرها، يف َعاديا
النبات هذا ويف املاء، إىل حاجتهما وما املاء، عن بعيدين الشتاء، فصل فيه يُقيمان فهما
ويقبل ينقيض، والشتاء تميض، األيام ولكن الري، لهما يكفل ما يرعيانه الذي الرَّطب
تََردُّدهما، وطاَل َدا، تََردَّ وقد املاء، إىل حاجة يف فهما الظمأ، ويشتد النبات، ويجف الحر،
أن عىل قادرة غري يديه، بني لتسعى أمامه، فَقدَّمها املاء؛ ورود عىل عزيمتهما تمت ثم
كما تفوته أن تُريد رسيًعا، عدًوا تعدو وإنما تسعى ال وهي منه، تفلت أو عنه تتخلف
بهذا تحفل ال وهي قبل، من يفعل كان كما يُْدِرَكها أن يُريد وهو قبل، من تفعل كانت
والغبار الغبار، هذا معها يثري وهو منتًرشا، غباًرا تُثري وهي دوابرها، يُصيب الذي الشوك
أوقدت قد ُمضطرمة نار دخان كأنَّه أو يتنازعانه، ثوب كأنه سهًال، َرقيًقا بينهما ينترش

الدخان. لها يثري الذي وبالرطب ترضيًما، يرضمها الذي باليابس
ينتهيان الذي هذا جميل ماء من له ويا يبلغاه، حتى املاء طلب يف يعدوان يزاالن وما
قائم فبعضها الريح، بها عبثت قد القصب، من كثيفة غابة يف تجري غزيرة عني إليه!

رصيع. كأنه املاء عىل فانكفأ امُلقاومة؛ عن عجز قد وبَْعُضها الرِّيح، يُقاوم
وتختلف الصور، فيها تتتابع التي الرسيعة الحية ة الِقصَّ َهِذه يف األَتان َهِذه إىل أَرأيت
هذه وامُلنافسة، والِحْرص الِغرية عواصف فيها وتثار األحداث، فيها وتكثر املناظر، فيها

األسفار. يف بها يدفع حني لناقته مثًال اِعُر الشَّ بُها يَْرضِ األتان
تعرض التي الرَّائعة، القصة ذات وباألتان الخفيف، بالسحاب الناقة تشبيه أن عىل
ال أنه أحسَّ كأنَّه صاحبي، يكفي ال تعرض، ما الصحراء يف الطبيعة مناظر من عليك
أن أحس وكأنه أخرى، مناظر وإىل أخرى، قصة إىل حاجة يف أنك أحس وكأنه يكفيك،
وعىل الشاعر عىل يُنكر الذي ذا ومن إعجابك، يزيد أن يريد فهو أعجبتك؛ قد األتان قصة
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ليبهرك الجهد من يملك ما يبذل وأن يستزيده، وأن به، اإلعجاب يحب أن الفن، صاحب
ويسحراك؟ ليبهراك إال والفن الشعر كان وهل ويسحرك،

العاطفة، وتملؤها الحياة، تملؤها قصة ة! ِقصَّ وأيُّ أُخرى ًة ِقصَّ يُثرِيُ آخر تشبيٌه فهذا
الَعوادي ِطْفلها عىل َعَدت التي البائسة الوحشية البقرة هذه قصة وهي اع: َ الرصِّ ويملؤها
قدرت ما األرض يف هائمة التماسه يف تُِلحُّ وهي تجده، فال تلتمسه فهي بُع، السَّ فأكَلُه
وسعها ما ذلك تفعل والنداء، الصياح عىل قدرة وجدت ما ُمنادية صائحة الهيام، عىل
يديها بني تدفع بما العاِصَفُة معها وتدنو الظُّْلَمُة، َمَعُه وتَْدنُو يدنو، الليل ولكنَّ النهار،
التي البَاِئَسُة الَحِزينَُة األُمُّ وهذه ُمْهِلٍك، برد من حولها تَنُْرش وِبَما َغِزيٍر، ُمتَِّصٍل مطٍر من
األم هذه اليأس، تعرف ال األمهات ُقلوب أنَّ لوال ابنها، لقاء من تستيئس أن خليقة كانت
فهي الليل، ظلمة وأخافتها واملطر، الربد عليها وشق والصياح، الطلب أجهدها قد البائسة
الصبح، وأسفر الليل انجىل إذا حتى امُللتف، الشجر أصول يف ومأوى مأمنًا لنفسها تلتمس
يبَق ولم السبع، أكله فقد يُجيب؛ ال وابنها وهناك، هنا ابنها وتدعو تصيح هائمة اندفعت

الصحراء. رمل عىل ُطِرَحْت قد أشالء إال منه
ال نبأة الغيب ظهر من تُِحسُّ هي وإذا وصياح، هياٍم يف ملتاعة مرتاعة لكذلك وإنها
الناس؟! عن إال الصوُت هذا يصدر وهل مصدره، تعرف ال خفيًفا وصوتًا أصلها، تتبني
الحياة، عىل والحرص النفس، عن َفاِع الدِّ غريزة وإذا النَّاُس؟ أقبل إذا أمن للوحش وهل
يطلبها بقرة الَحِزينة األُمُّ هذه وإذا الفقيد، الطفل عىل والُحزن األُُمومة غريزة تْغِلُب
مألها قد يشء، عىل تلوي ال أمامها تعدو فهي تنجو، أن إىل حاجة يف وهي القناص،
وهي وراء، من الخطر تنتظر وهي أمام، من الخطر تنتظر فهي الرُّعب، وملكها الخوف،
ولكنَّ النبل، وفاتت الرُّماة، أيأست حتى القداح، كأنهن النحاف لقوائمها نفسها تسلم
ما أرسع وما حارضة، الصيد فكالب البائسة، هذه يُؤمنا لم النَّبْل وقصور الرُّماة َعْجَز
العدو، من استيأست ا فلمَّ أيًضا، تعدو البََقَرُة وأخذت تعُدو، فأخذت القناص، أرسلها
وبينهن بينها فكانت الكالب، هذه عىل عَطَفْت الخطب، باستقبال إال لها نجاة أال وعرفت

قتيلني. عن أسفرت حرب،
الَهاِربَُة الليُل، جنَّها إذا الخائفة ابنها، طلب يف الَهاِئَمة امَلْحُزونة امُلرتاعة البقرة فهذه
ناقته، بها الشاعُر يَُشبِّه التي هي اع، والرصِّ للحرب الكالب عىل العاطفة القناص، يدي بني

باألتان. شبهها أن وبعد بالسحاب، َشبَّهها أْن بعد
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وأرىض القوي، الساذج القصص وإىل الصور، إىل أرىضحاجتك قد اِعَر الشَّ أنَّ وأُظنُّ
احتمال عىل والُقدرة الرسعة من لها أحب بما ووصفها ناقته تصوير يف نفسه حاجة
نفسه عن يُحدثنا أْن ومْن نفسه، عن يُحدثنا أْن من هذا بعد بأس عليه فليس الجهد؛
أَْعرَضت إْن عنها ُمعرًضا هجرته، إْن لها هاجًرا صاحبته، لهجر ُمحتمًال للخطوب، ُمحتمًال
والبأس، جاعة، الشَّ ِخَالِل من له الناس يعرف وبما لنفسه، يعرف بما إليها ُمتحدثًا عنه،
يحبون بما فوصفهم قومه، عن تحدث نفسه، الشاعر أرىض إذا حتى والجود، والكرم،
بنفسه وفخر أثنائها، يف ووصف أولها، يف نسب وقد قصيدته من وانتهى به، يوصفوا أن
ولحياة قومه، ولحياة نفسه، لحياة صادًقا وُمصوًرا بارًعا، شاعًرا وكان آخرها، يف وبقومه

كلها. القصيدة يف عرصه يف العرب من جيله
تجنَّبُْت قد وأني اإلِْجَمال، يف ْفُت وأَْرسَ أجَمْلُت قد أني سيدي يا تُالحظ وأُظنَُّك
الوقوف من عليك وأشفقُت تشبيه، كل وعند صورة كل ِعند ِبَك أَِقَف أْن وأبيُت التَّفصيل،
ال فإنَّها أُذنيك؛ عن نبت إن التي الجزالة هذه من يأتي جمال من فيها وما األلفاظ عند
نفسك ُرْضَت أنت إذا عنك تنبو ال وَلَعلَّها بها، ويَْكلفون يَأَْلفونها آَخِريَن قوٍم آذان عن تَنْبُو

وُمَراجعتها. قراءتها عن
النَّحِو يف َمَسائل من امَلَعاني، وهذه األلفاظ هذه تُِثريُه ا ِممَّ أيًضا عليك أشفقت وقد
يكره الذي العلم، هذا يف يشاركون الذين من أنك لو عندها، الوقوف ويروق تفسريها، يَلذُّ

اآلن. فيه املشاركة الناس
مثل يعرض الذي عر الشِّ هذا ِمثَْل أنَّ عىل تُوافقني وأَُظنُّك كله، هذا الحظت قد أَُظنَُّك
له ينبغي ال العواطف، هذه مثل النفس يف ويُحيي الَخيال، هذا مثل ويُثري الصور، هذه
الشباب له يفرغ أن أريد أني أزعم ولست رصًفا، الشباُب عنه يرصف أْن وال يُهمل، أْن
العلم يُحسنوا وأْن باُب، الشَّ يَْعِرفه أْن أُِريُد ولكني — يقولون كما — فيه ويتخصصوا
األدب من لنفوسهم وإحياء لهم، إِلهاًما أقلَّ يَُكون لْن بأنَّه واثٌق وأنا وَمعانيه، بأغراضه

الحديث.
الَقصيدة، هذه إىل بالقياس ا حقٍّ هذا يكون قد : الشكِّ من يشء يف — صاحبي قال

تُشبهها؟ قصيدة من القدماء ترك كم ولكْن
تظن. مما ا جدٍّ أكثر سيدي يا كثريًا تََرُكوا ُقْلُت:
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لبيد1 مع أخرى ساعة

عر بالشِّ يَِضيُقون الذين للُمثقفني مثًال اتََّخذْتَني حني أخطأَت لقد يبتسم: وهو قالصاحبي
لبيد، قصيدة عن إيل تحدثت حني لك حمدُت فقد املثقفني؛ هؤالء من للكثرة أو الَقديم،
ْخَمة، الضَّ ألفاظه تجشمني ولم الشاعر، هذا إليها أراد التي املعاني عند بي وقفَت أنَّك
من غريي ولكن تفصيلها، يف الدخول وال املعاني هذه تعمق تُكلفني ولم الِغالظ، وَقوافيه
يرضوا ولم القصد، هذا لك يحمدوا لم وأنصاره، أصدقائه عن فضًال الشعر، هذا خصوم

اإلجمال. بهذا منك
حديثك يُحبون أنهم وأنصاره، القديم الشعر خصوم من واحد غري حدثني وقد
ولتَُصدِّق تَْزُعم، ما عىل لتدلَّ البيتني، أو البيت منه تَروي الشعر، من خال أنه لوال اآلخر،
الشعِر عن تتحدث أن يقبلون ال وهم حني، إىل حنٍي من حديثك به ولتَُزيِّن ِبِه، تُنِْبئ ما

شيئًا. الشعر من الحديث هذا يف لهم تَْرِوي ال ثم َطويًال، َحديثًا عراء والشُّ
يف عليك يعتبون َكانُوا الذين ِلَهُؤالء وَزَعْمُت الدفاع، َوِسَعني ما عنك دافعت ولقد
واحد كلُّ فكاَن عليهم، وإِْشَفاًقا بهم، ِرفًقا ذلك فعلت إنَّما أنَّك الشعر، رواية عن إعراضك
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وبأنَّك اإلشفاق، هذا إىل حاجة يف وليس الرِّفق، هذا إىل حاجٍة يف ليس بأنَّه عيلَّ يرد منهم
فإذا حديث، من وبيني بينك يكون فيما أنا، عيلَّ تُْشِفق وأن أنا، بي تَْرُفق أْن تستطيُع
وال بَضْعِفي، كلهم تعبهم وال ِبذَنْبي، كلهم تأخذهم فال «الجهاد» يف قرائك إىل تحدثت
عىل واصرب مني، خريًا عندك يكونوا أن يُحبون وهم أنفسهم، عند فهم َمثًال، لهم تتخذني
الَخرْيَ أنَّ يََرْوَن وهم بالصخور، يشء أشبه أَبْيَاته أنَّ َعَرفوا وإن كرهوه، وإن القديم الشعر
هذا موقفك يف وأن بأنفسهم، فيه ويقضوا له، ويستمعوا الشعر، هذا يستقبلوا أن يف لهم

عليهم. وتعاليًا فيهم، وشكٍّا لهم، ازِدَراء ِمنُْهم
يكون حني الرَِّواية هذه من أنا واعفني إليه، حاجة يف هم ما الشعر من إذن لهم فاْرِو
وأني مرتني، للحديث أتهيأ ال أني سيدي يا تعلم فإنك ُقلُت: وبيني، بينك ا خاصٍّ الحديث
أنك لوال أحاديثنا إذاعة يف رغبت وما الناس، يف أُذيعه الذي فهو بيشءٍ إليك تحدثت إذا
ْعر الشِّ لِرَوايَِة فتَْصِربَ الناُس يُريده ما تَْقبَل أْن ا إمَّ اثنتني: بني فأنت فيها؛ عيلَّ ألَحْحَت قد
إيلَّ فيه َرِغبَْت ا عمَّ تُْعِرَض أن وإما يقرءون، حني لها سيصربون أنهم كما نتحدث، حني

الحديث. هذا إذاعة من
نصرب أْن نا يرضُّ فما أعوام، ُمنذ للظلم صربنا ولقد ظاملون، وإنهم ظالم فإنك قال:
يف وال أموالنا، يف وال أنفسنا، يف يُؤذينا فلن الجهد بعض كلفنا إْن الذي األدنى، الظلم لهذا
مَلذْهبك؛ وتصديًقا لحجتك، إقامة روايته يف أنَّ ترى ما الَقديم ِشْعِرَك ِمْن فهاِت َمَراِفِقنا،
لنا هذا القديم شعرك يف بأنَّ اإليمان عن بعيًدا زلُت وما تزعم، مما شك يف زلُت ما فإني

وغناء. نفًعا
الذين الناس فهؤالء بك، وظفرُت عليك، ظهرت قد أني يشء كل قبل فسجل قلُت:
ليسوا أنهم يعلنوا أن عىل يزيدون ال الَقِديم، عر الشِّ رواية يف عيلَّ ويُلحون عليك، يُلحون
، تَُظنُّ وبحيُث نفسك، وضعت بحيُث فيه، والزُّهد واإلِْعَراضعنه، القديم، بغضالشعر من
الحنني، لهذا يستجيبون إنما يطلبونه حني فهم به، وَكَلًفا إليه، حنينًا نفوسهم يف ولكن
الجديد حب وأنَّ بخري، زالت ما ِمْرصَ أنَّ رصاحة يف ويُعلنون الشوق، هذا ويُصورون
أْن دوَن الجديد يحبون كيف يعرفون منهم كثريًا وأن وقلوبهم، نُفوسهم عىل يَْطَغ لم

نفوًرا. منه ينفروا أو الَقِديم عن فوا يَنَْرصِ
يطلبه ما إىل أجب ولكْن واالنتصار، الفوز تسجيل إىل ترسع وال تعجل فال قال:
ستقف أنك أظنُّ فما الشعراء؛ من لبيد وغري لبيد شعر من الشواهد لهم َواْرِو إليك، الناس
فيه، ماٍض أنت الذي الخداع هذا ستفضح الشعر هذا رواية بأنَّ َزعيٌم وأنَا لبيد، عند
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لغتهم يف لهم تزينه ألَنَّك اختالًسا؛ القديم بالشعر إِْعَجابَهم تَْختَِلس أَنَّك للنَّاِس وستُبني
والنفور. اإلعراض من أمنحه ما فسيمنحونه هو كما عليه ظهروا فإذا الحديثة،

عرضت، ما صاحبك معاني من الناس وعىل عيلَّ تعرض حتى أمهلتَُك قد أني عىل
ولكنك خصبة، وقريَحًة قويٍّا، وَخياًال َراِئًعا، ِشْعًرا ُر تَُصوِّ املعاني هذه أنَّ يف أَُماِري ولسُت
امَلعنى ِبَجْوَدِة يقوَُّم ال الشعر أنَّ وعىل يشء، كل ليس هذا أنَّ عىل أَُظنُّ فيما تُوافقني
الخصال هذه كل اجتمعت فإذا ودقتها، البصرية ونفاذ وخصبه، الخيال وقوَّة وَروَْعِته،
شعره وليكون ا، حقٍّ شاعًرا ليكون له تجتمع أن يجُب أخرى خصال فهناك لبيد، لشاعرك
وَرَصانَِته، األسلوب حسن من بد وال وَمتانته، اللفظ جمال من بُد فال ا، حقٍّ ُمعجبًا رائًعا
بنََي تَُالِئُم والتي َمًعا، والنَّفس السمع يف وقعها يَْحُسن التي امُلوسيقى هذه من بُدَّ وال

والشعور. الحس يف التأثري أحسن فتؤثر وامَلَعاِني األلفاظ
تعرض حني القدماء، لُشعرائك الِخصال هذه اجتماع لنا تُبني أن ننتظر ونحن
من وقوافيها وأوزانها وأساليبها ألفاظها يف ما عىل تدلنا وحني شعرهم، من األبيات علينا
أظنُّ فيما تُْشِفُق ألَنَّك عنه؛ واإلعراَض إِْهَماله ُد تتَعمَّ أراك آخر شيئًا ُهناك أنَّ عىل الجمال،
النَّاُس يُقوله ما تَْعَلُم فأنَْت القصيدة، بناء استقامة وهو عنده، والوقوف له، التََّعرُّض مَن
أنها هو خاصة، القديم الشعر يف العربية القصيدة به تُؤخذ أن يُمكن عيٍب أَْقبَح أنَّ مْن
«لبيدك» أنَّ فلوال الوزن، وِمَن القافية من الوحدة تأتيها وإنما األجزاء، ُملتئمة وحدة ليست
وملا قصيدته، أجزاء تََشابََهْت ملا اختارها، التي والقافية اختاره، الذي البحر اختار قد هذا
ما الوحدة هذه عن فحدثنا لها، قران ال منثورة أبياتًا ولكانت ببعض، بعضها اتصل
هذا قصيدًة يُسمي أْن الَحديث للَعْقِل يَْستَِقيُم َكيَف ثنا وَحدِّ الُقَدَماء؟ ِشْعِر يف بها هللا صنع
للَعْقل يَْستَِقيم وكيَف والقافية؟ الوزن مَن َظاِهٌر ِنَظاٌم إال يجمعه ال الذي امُلفرتق الكالم
وليستوحوه وَمثًَال، نموذًجا ليتخذوه باب، الشَّ عىل امُلفرتق الكالم هذا يعرض أْن الحديث
تَُعوَقها وأن واملثل، النماذج هذه تُفسدها أْن الشباب ملكات عىل تُشفق ألسَت ويَْستَْلِهُموه؟
جوهرية داخلية وحدة لها أنَّ عىل وإنشائها، القصيدة فهم من لها تُريد ما تَبْلُغ أَْن َعْن

والقافية؟ بالوزن باللفظ، تتصل أن قبل بامَلْعنَى تتصل
َعَليِْه ألَُردَّ تقوُل ما أَْكتُب ال أنِّي تنَس وال القصد، من شيئًا واصطنع عليك، ن َهوِّ قلُت:
ما تحملها فإنك الرفق؛ بعض بذاكرتي فارفق عليك، فأرد منك أْسَمُع وإِنَّما فشيئًا، شيئًا

تُطيق. ال
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بها هللا صنع قلُت: القدماء؟ شعرائك عند القصيدة بوحدة هللا صنع ما أَِجبْنِي قال:
وما عليه، ُغبَار وال فيه، َشكَّ ال إتماًما وأتمها وأتقنها، فأوجدها بآثاره، يصنع ما خري
عند وتفككها امُلحدثني عند القصيدة وحدة عن حديثهم الَقديم عر الشِّ خصوم من سمعُت

الضحك. يف وأغرقت ضحكت إال القدماء
وتسيطر أمرها، ويعظم تَنُْمو وأْن الحديث، العرص يف األساطري تَنَْشأ أْن والعجيُب
وأَْدنَى وأَْرَقى أَذَْكى الحديُث العقل وأصبح انَْقَىض، قد األساطري عهد أنَّ مع العقول، عىل
واقتصار العربية القصيدة وتفكك بها، ينخدع أو لها يُذِْعَن أَْن ِمْن والِفْطنَة الَحذَِر إىل
التي األساطري هذه من سيدي يا أسطورة املعنى، دون والقافية الوزن عىل وحدتها
القديم، العربي األدب ق تذَوُّ عىل والقصور الحديث، األوروبي باألدب االفتنان أنشأها
اإلنكار هذا إىل يدفعون إنَّما القديمة، العربية للَقِصيدة امَلْعنَِويَّة الوحدة يُنكرون والذين

لسببني:
وإنَّما وَمَعانيه، أرساره يتعقمون وال ينبغي، كما القديم الشعر يدرسون ال أنهم األول:
وال تحقيق غري يف الكالم، من لهم يُقال ما فيه ويصدقون تقليد، درس يَْدُرسونه
كاملة، القصيدة يحفظ من منهم وَقلَّ األبيات، أو البيت منه يحفظون وهم استقصاء،
باألغاني فيكتفون علماؤهم أما الطوال، القصائد يَْحَفظ أَْن َعْن َفْضًال َكاِمَلة، ويدُرَسها
امُلثقفني أوساط من تهم عامَّ وأما الدواوين، إىل يلتفتون وال الُكتب من األغاني يُشبه وما
بني املدارس يف تذاع التي امُلذكرات من يُشبهها وما األدبي التاريخ بكتب فيكتفون
ألنها كاملة؛ الشعراء قصائد تروي أن تستطيع وال تتكلف ال الُكتب هذه وكل الطالب،
وقصدت له، الغرضالذيوضعت يالئم ما القصائد هذه من تختار وإنما لذلك، تنشأ لم
يحفظونه ألنهم متفرًقا العربي الشعر يعرفون تُهم وعامَّ املحدثني امُلثقفني ُة فخاصَّ إليه،
قضاء يقضون حني عليه ويقضون الشعر هذا يجهلون النَّاحية هذه من وُهم ُمتفرًقا،

الجهال.
القصيدة يف امَلْعنَِويَّة الوحدة هذه إنكار إىل امُلحدثني امُلثقفني يدفع الذي اآلخر: والسبب
احتياط وال تحفظ غري يف إليهم، يَنقلونه وما الرُّواة، يقوله ما يقبلون أنهم من يأتي
وإنَّما َمكتوبًا، األجيال إىل ينقل لم القديم عر الشِّ من ا جدٍّ َكثريًا أنَّ وينسون تحقيق، وال
هذا يف االضطراب فكثر الرواية، تُحِسن ولم فيه، وخلطت منه، فأضاعت الذاكرة، نقلته
ولم القديم، العربي الشعر يف َطِبيِعيٌّ االضطراب َهذا أنَّ امُلحدثني إىل وُخيِّل االشعر،
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أصاب وإنما وحده، العربي الشعر يُصب لم عارض، ومرض طارئة، علة أنه يفطنوا
التدوين. طريق من ال الرواية طريق من طواًال أجياًال امُلحدثني إىل نقل قديم كل

ملا الحديث، األوروبي الشعر فتنة وقاومَت األَْمَرين، ِلَهذَيِْن فطنَت سيدي يا أنك ولو
يعلمون. ال ما القديم الشعر يف ويقولون ويتكلفون، يتعللون الذين هؤالء مذهب ذهبت
قد الشعر، من كغريه القديم العربي الشعر أن عىل التدليل يف أبعد أْن أُِريُد ولسُت
قد األجزاء، ُملتئمة قصائده من القصيدُة وجاءت املعنوية، الوحدة هذه من حظه استوىف
اللفظ جمال بني تجمع التي للموسيقى، ُمالءمة وأشدَّه وأَْجَمله، تنسيق أَْحَسن َقْت نُسِّ

والقافية. والوزن واملعنى
املايض، األسبوع يف حديثنا موضوع كانت التي هذه لبيد قصيدة عند َمَعك أقُف وإنَّما
الوحدة لها تتم ال وكيف واالختالف، االضطراب يأتيها أين من يل تُبني أن وأسألك اك وأتحدَّ
التكوين، مضطربة العربية القصيدة إن سيدي يا تقولون إنكم والقافية؟ الوزن من إال
دون املواضع، من لها نحب فيما أبياتها ونضع ر، ونَُؤخِّ منها نَُقدِّم أْن نَستطيع بحيُث
فيها تَُقدِّم كيَف فأرني هذه، لبيد قصيدة فأمامك اعتالل. أو فساد ذلك من يُصيبها أن
جمالها وتشوه إفساًدا، معناها تفسد أن دون بيت مكان بيتًا فيها تضع وكيف وتؤخر؟
البناء أفسدت إال شيئًا منه تَُغريِّ ال ُمحكم، ُمتقن بناء أنَّها فسرتى إليها، انظر تشويًها؟

نقًضا. ونقضته كله،
ِلنَْفِسِه َ فأَنَْشأ عراء؛ الشُّ به يَبَْدأ ِبَما فبََدأ ْعَر، الشِّ استقبل وقد الشاعر إىل ترى ألست
الواقعة الحياة أطوار عن اإلنساُن فيها يخرج التي الشعرية البيئة هذه وقارئيه ولَِساِمعيه
الستماع أو للغناء واالستعداد والشوق الحنني عواطف فيه آخر جو إىل ويرتفع املادية،
بَِقي، وما ِمنَْها ذهب وما بها، يتصل وما الديار بذكر البيئة هذه أنشأ قد إنَّما وهو الغناء،
السكان. من عنها تحمل ومن الخطوب، من لها عرض وما األحداث، من عليها اختلف وما
أْن تستطيع ال أَنَّك فَسَرتى القصيدة، أقسام ِمْن الِقْسَم هذا َ تَْقَرأ أْن تَْستَطيع وأنت

صاحبه: وضعه كما تدعه أن إىل ُمضطر أَنَْت وإنَّما َر، تُؤخِّ أن وال فيه تَُقدِّم

ف��ِرَج��اُم��َه��ا غ��ْولُ��ه��ا تَ��أَبَّ��َد ِب��ِم��ن��ى ف��ُم��َق��اُم��َه��ا َم��ح��لُّ��َه��ا يَ��اُر ال��دِّ َع��َف��ِت
ِس��الُم��َه��ا اْل��وح��يَّ َض��ِم��ن ك��م��ا َخ��َل��ًق��ا رْس��م��َه��ا ُع��رَِّي ال��رَّي��اِن ف��َم��َداِف��ُع
َوَح��َراُم��َه��ا ح��َاللُ��َه��ا َخ��َل��ْون ِح��َج��ٌج أَِن��ي��ِس��َه��ا َع��ْه��ِد بَ��ْع��َد تَ��َج��رَم ِدَم��ٌن
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يكلف ال وجل عزَّ فاهلل األبيات، هذه يف تراها التي واألسماء األلفاظ لهذه تجزع ال
كان ألنَّه األسماء؛ هذه يَْعِرُف وكان نَْجٍد، بَاِدية يف يعيُش لبيد كان وقد وسعها. إال نفًسا
يُسمي أن عىل قادًرا يكن ولم القاهرة، مدينة يف يَِعيُش يُكن ولم األَماِكَن، هذه يعرُف
تقديًما فيها أتستطيع الثالثة، األبيات هذه عن َحدِّثني ولكْن أسمائها، بغري نجد أماكن
اللفظي الرتكيب وبحكم املعنى، بحكم ُمكرًها ألسَت ذلك؟ لك يَْستَِقيم وكيف وتأخريًا؟
يفرض املعنى ألنَّ الشاعر؛ لها أراده الذي بالرتتيب األبيات لهذه تحتفظ أن عىل نفسه

فرًضا؟ عليك ذلك
عىل والُخطوب، األحداث من بها َمرَّ وما الديار، هذه وصف يف الشاعر يميض ثم

يقول: حتى تغيريه، إىل سبيل ال الذي الدقيق الرتتيب هذا من نحو

َك��الُم��ه��ا يَ��ِب��ي��ُن م��ا َخ��َواِل��َد ��ا ُص��مٍّ ُس��َؤالُ��نَ��ا َوَك��يْ��َف أَْس��أَلُ��َه��ا َف��وَق��ف��ُت
َوثُ��َم��اُم��َه��ا نُ��ْؤيُ��ه��ا َوغ��وِدَر ِم��نْ��َه��ا ف��أَبْ��ك��ُروا ال��َج��ِم��ي��ع ِب��ه��ا َوَك��اَن َع��ِرب��ْت

وتهيئته ووصفها، يار الدِّ ِذْكِر ِمْن إْربَك وأبَْلَغك إربه، الشاعر بلغ قد البيتني وبهذين
به، اتصاًال املعاني أشد إىل منه انتقل امَلْعنى هذا أَتَمَّ فإذَا ولك، لنفسه الشعري الجو
شوٍق من نفسك يف يُثريون وما يار، الدِّ هذه عن اْرتََحلُوا الذين األَِحبَِّة ِذْكُر وهو له، ولزوًما
تعرضت ملا فَعرَّضها الديار، هذه أخىل الذي ذاك ارتحالهم، ووصف ِبِهْم، وَكَلٍف إليهم،

الحزن: من أحيا ما نفسك ويف الشاعر نفس يف وأحيا له،

ِخ��ي��اُم��ه��ا تَ��ِص��رُّ ُق��ُط��نً��ا َف��تَ��َك��نَّ��ُس��وا تَ��َح��م��لُ��وا ِح��ي��َن اْل��َح��يِّ ُظ��ْع��ُن َش��اَق��تْ��ك

إنشاء وأتم مقنع، ممتع إيجاٍز يف الرَّحيل، هذا ر وَصوَّ الذِّْكَرى، هذه أثار إذا حتى
البُكاء هذا من فأْخَرَجاه وعزُمه، َحزُمه أدركه إنشائه، من بد يكن لم الذي الشعري الجو
يَأَْسه ُر يَُصوِّ هو فإذا يَتَِّصَل، أْن ينبغي ال الذي الُحزن هذا ومن يَُطول، أْن ينبغي ال الذي

البديعني: البيتني هذين يف صاحبته من

َوِرَم��اُم��َه��ا أَْس��بَ��ابُ��َه��ا وتَ��َق��طَّ��َع��ْت نَ��أَْت َوَق��ْد نَ��َواَر ِم��ْن تَ��ذَكَّ��ُر َم��ا بَ��ْل
َم��َراُم��ه��ا ِم��نْ��َك ف��أَيْ��َن اْل��ِح��ج��اِز أَْه��َل َوَج��اَوَرْت ِب��َف��يْ��د َح��لَّ��ْت ُم��ريَّ��ٌة
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أنَّه عىل القاطعة األدلة وإقامة أمره، وتعظيم اليأس، هذا تصوير يف يميض وهو
الحجاز يف صاحبته فيها تكون أن يمكن التي األماكن فيذكر عنه، منرصف ال َمْحتُوم
نتيجته إىل انتهى إتماًما، املعنى هذا أتم إذا حتى يمينه، عن اليمن يف أو يََساِرِه، عن

باالرتحال: الحزن عن والتعزي املريح اليأس وهي امَلحتومة،

َص��رَّام��ه��ا ُخ��لَّ��ٍة َواِص��ِل َوَل��َخ��يْ��ُر َوْص��لُ��ُه تَ��َع��رَّض َم��ْن لُ��بَ��انَ��َة َف��اْق��َط��ْع
َق��َواُم��ه��ا وَزاَغ َض��َل��َع��ْت إذَا بَ��اٍق وَص��ْرُم��ه ِب��اْل��َج��ِزي��ِل اْل��ُم��ج��اِم��َل واْح��ُب

انرصاًفا، عنه وانرصف مودته، لك تستقم لم من ُكلِّ من حاجتك اقطع يقول:
يف محبته عليك والتوت ضمريه، عليك اعوجَّ وإن ُمَجامًال، لك أَْظَهرها مَلْن املودة وأَْظِهر

أهوالها. وتجشم الصحراء باقتحام كله هذا عن وتَعزَّ األمر، حقيقة

وَس��نَ��ام��َه��ا ُص��ْل��بُ��َه��ا َف��أَْح��نَ��َق ِم��نْ��َه��ا بَ��ِق��يَّ��ة تَ��رْك��َن أَْس��َف��اٍر ِب��َط��ِل��ي��ِح

فيه جهد وال تََصنُّع، وال فيه، تَكلُّف ال يسريًا، وصوًال ناقته إىل وصل قد تراه فأنت
حني ة، امُلتََحرضِّ هذه مدينتك يف سيارتك إىل أنت تنتهي كما إليها انتهى إنما ة، َمَشقَّ وال
النزهة، إىل فتخف أنت، حيث املقام وتكره الهموم، نفسك عىل وتَْزَدِحُم األمُر، بك يضيق
فرتكبها، سيارتك إىل فتعمد أنت أما ضيق. من وسعادة كرب، من فرًجا فيها تلتمس
هي حيث من إال عندها، تقف وال إليها، تلتفت ال تريد، ال أو تريد حيُث إىل بها وتميض
فإنه خاصة؛ القديم والشاعر الشاِعُر، ا وأمَّ األغراض، من إليه تقصد ما عىل تُِعينُك أداة
ثم تصويره، ويف تحقيقه يف وأمعن وتصوره، حققه إال شيئًا يستخدم وال شيئًا، يََرى ال
لبيد. فعل كما اإلعراب، فأحسن التصوير هذا عن أعرب ثم تصويره، فأحسن صوره

ملا والِقطار، والطيارة، والرتام، السيارة، أدركوا هؤالء األقدمني شعراءنا أن ولو
أدبنا أنَّ من اآلن نَْشُكو ما شكوا وملا عنها، ُمعرضني لها، جاهلني استخدموها وال رأوها
والطيارة، والرتام، للسيارة، رائًعا ُمْمِتًعا صادًقا وصًفا ينتظر زال ما الحديث العربي

والقطار.
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التَّشبيِه إىل يعمد لم هو إذا الدقيق والوصف التحقيق إىل الشاعر طريق وما
فهو اليسري؟ الساذج القصص من لبيد إليه عمد الذي الفن هذا وإىل وامَلَجاز، واالْستََعاَرة
الريح، أيرس يطيع الذي الخفيف بالسحاب املايض األسبوع يف رأيت كما ناقته يَُشبِّه
هذا يف فيطيل الوحشية باألتان يَُشبُِّهها هو ثم بيت، نصف يف له يتأتى التشبيه وهذا
السحاب وصف يف يطل لم وهو قصتها، تفصيل ويف األتان، وصف يف يطيل ألنَّه التشبيه؛
أن وال الجو، يف معه يجري أن وال الخفيف، السحاب يُساير أْن يستطيع ال ألنه الخفيف؛
الوحشية، األتان يتبع أن يستطيع ولكنه العاصفة، أو اليسرية الرِّيح تأثري تحت يسابقه
الجميل: الرائع الشعر هذا يف عليك يعرضه ما أمرها، من ويعرف أخبارها، من يبلو وأن

َوِك��َداُم��َه��ا َوَض��ْربُ��َه��ا اْل��ف��ح��وِل َط��ْرُد الَح��ُه ِألَْح��َق��َب وَس��ق��ْت ُم��ْل��ِم��ٌع أَْو
َوِوَح��اُم��َه��ا ِع��ْص��يَ��انُ��ه��ا َرابَ��ُه َق��ْد ��ٌج م��َس��حَّ اْإلِك��اِم َح��َدَب ِب��َه��ا يَ��ْع��ل��و

بعد لفحلها خلصت وقد الَحمل، عليها َظَهَر التي الوحشية األتان بهذه ناقته يَُشبِّه
قد حال كل عىل ولكنه وعض، ومضاربة مطاردة فيها عنيفة، وخصومة شديدة، منافسة
ظهرت وقد والهضاب، اآلكام بها ويعلو الهول، ُمها يَُجشِّ فهو كله؛ هذا بعد استخلصها
عليه تتجنى وما وتمنع، عصيان من له تظهر بما ريبة نفُسه واْمتَألت العض، آثار فيه

الشهوات. من لها يعرض بما
فأقاما ربوة إىل انتهيا وقد وفحلها، األتان هذه وصف يف ماضيًا الشاعر يزال وما
املاء إىل واحتاجا الرَّْطُب، وجفَّ الشتاء، َعنُْهما انَْحَرس حتى غريهما، عن بعيدين عليها
العزم هذا يصور كيف إليه فانظر إحجام، بعد وُمقدمني تَردُّد، بعد عازمني إليه فاندفعا

واإلقدام:

َوِص��يَ��اُم��َه��ا ِص��ي��اُم��ُه ف��َط��اَل َج��ْزءًا ِس��تَّ��ة ُج��َم��اَدى َس��َل��َخ��ا إذا ح��ت��ى
إبْ��َراُم��َه��ا َص��ِري��َم��ٍة ونُ��ْج��ُح َح��ِص��ٍد ِم��رٍَّة ِذي إَل��ى ب��أَْم��رِه��م��ا َرَج��َع��ا

تََردُّد ال الذي واِإلْقَدام َمة، امُلَصمِّ الَعِزيَمَة فيه صور كيف األخري، البيت هذا إىل فانظر
الشديدة، الحازمة األلفاظ هذه وبني الشديد، الحازم املعنى هذا بني الءََم وكيف فيه،
تَْجِري َمثًال أْرَسَله كيف البيت، آخر إىل انظر ثم الحصد، وكلمة املرة، كلمة فاستعمل
أنَّ يُِريُد إبرامها» رصيمة «ونجح قوله: وهو والبيئات، العصور تختلف َمْهَما األلسنة به

عليها. بالتصميم َرهنٌي العزيمة نجح
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للغبار وإثارتهما العدو، يف استباقهما فيه ُر يَُصوِّ الذي البيت هذا إىل انظر ثم
هذا كل بالدخان، الغبار هذا تشبيه وإىل الثوب، يتنازعان كما يتنازعانه كأنما الرقيق،

بعده: مما ينفصل وال قبله ا َعمَّ يَنَْقِطُع ال واحد بيت يف

ِض��َراُم��َه��ا يُ��َش��بُّ ُم��ْش��َع��َل��ٍة َك��ُدَخ��اِن ِظ��َاللُ��ُه يَ��ِط��ي��ُر َس��بْ��ًط��ا َف��ت��نَ��اَزع��ا

تشبيهه يحقق أن إال أبى كيف املشتعلة، النار بدخان الغبار شبه وقد إليه انظر ثم
يُحققها هو وإنما يسريًا، مرٍّا باألشياء يمر ال قلت كما العربي الشاعر ألنَّ ويتقنه؛
التي النَّار أنَّ فيَْزُعم الُغبَاَر، به َشبَّه الذي َخان الدُّ هذا مصدر يحقق فشاِعُرنا ويُتقنها،
لها يُثرِيُ الذي وبالرَّطب االشتعال، عىل يعينها الذي باليابس شبت قد الدُّخان، هذا تُِثريُ

الشمال. ريح ذلك أثناء فيها نفخت وقد الدُّخان،

أَْس��ن��اُم��َه��ا س��اط��ٍع نَ��اٍر َك��ُدَخ��اِن َع��رَف��ٍج ِب��نَ��اِب��ِت ُغ��ِل��ثَ��ْت م��ْش��ُم��وَل��ٍة

إليهما فانظر غايتهما؛ إىل انتهيا حتى الطَّويل العدو هذا يف وفحلها األتان زالت وما
غدير منه ينساب جميل، ينبوع إنه بلغاه، الذي املاء هذا إىل انظر أو املاء، بلغا وقد
ومنه لها، يَثْبُت الذي القائُم فِمنُْه الرِّيُح، بََقَصِبَها تعبَُث القصب، من غابة تحفه غزير،

املقاومة: عن يعجز الذي يُع ِ الرصَّ

ُم��َه��ا ُق��الَّ ُم��ت��َج��اِوًرا َم��ْس��ُج��ورًة َوَص��دَع��ا ��ِرىِّ ال��سَّ ع��ْرَض ف��تَ��َوس��َط��ا
َوِق��يَ��اُم��َه��ا َغ��ابَ��ٍة ُع ُم��َص��رَّ ِم��نْ��ُه يُ��ِظ��ل��ُه اْل��ي��راِع وْس��َط وُم��َح��ف��ًف��ا

وعرضصوًرا آخر تشبيه إىل فانتقل الصور؛ هذه تَْكِفِه ولم التَّشبيه، هذا يكفه ولم
أن تَْستَِطيُع وأنْت الصيد، كالب وصارعت طفلها، فقدت التي البقرة قصة يف أخرى،
تجد كما — فيه تَِجَد َفلْن سبقته، التي األَْقَسام قرأت َكَما القصيدة من القسم هذا تقرأ

تأخري. أو تقديم إىل وال تبديل، أو تغيري إىل سبيًال — غريه يف
فحقق امُلختلفة، أطوراها يف األتان تصوير أتمَّ كما البقرة، تصوير الشاعر أتم وقد
ما وذكر فذكرها، ناقته إىل عمد ثم َغايَتِِه، إىل ِبِه وانْتََهى إِتَْقانًا، وأَتَْقنَه تَحقيًقا، تشبيهه

األسفار: من عليه بها يستعني
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إِك��اُم��َه��ا ��َراِب ال��سَّ أَْرِديَ��َة َواْج��تَ��اب ��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��ل��واِم��ُع َرَق��َص إذْ ف��ب��ِت��ْل��ك
ل��وَّاُم��َه��ا ِب��َح��اَج��ٍة ي��لُ��وَم أَْن أَْو ِري��بَ��ًة أَُف��رُِّط ال ال��لُّ��بَ��انَ��َة أَْق��ِض��ى

يرقص اآلل وأََخذَ حى، الضُّ اْرتََفع وقد ِتْلَك، ِبنَاَقِتِه حراء الصَّ يَْستَْقِبُل إليه فانظر
ُمنْبَثَّة قائمة والتالل واآلكام النهار، انتصف وقد حراء الصَّ يف يُْمِعُن إليه انظر ثُمَّ فيها،
أنَّ عىل وثيابًا، أردية الرساب من اتخذ قد وكلها البعيد، ومنها القريب، منها أمامه،
حني الطريق وصف يف وال إليها، انتهى حني الناقة ذكر يف يطل لم ترى كما الشاعر
القصيدة، أول يف عنها يتعزى كان التي تلك «النوار»، صاحبته إىل عاد وإنما فيها، اندفع

واإلباء: والعزة، والكرامة، الحزم، خصال من فيه بما ُمتغنيٍّا فقاَل

َج��ذَّام��َه��ا َح��بَ��اِئ��ٍل ع��ْه��ِد ��اُل َوصَّ ِب��أَنَّ��ن��ي نَ��َوار تَ��ْدِري تَ��ُك��ْن أََوَل��ْم
ِح��م��اُم��َه��ا ال��ن��ُف��وِس بَ��ْع��َض يَ��ْع��تَ��ِل��ْق أَْو أَْرَض��ه��ا َل��ْم إِذا أَْم��ِك��نَ��ٍة تَ��رَّاُك

وأروعه؛ تصوير أبرع للضيم اعر الشَّ إباءَ يُصور كيف األخري، البيت هذا إىل وانظر
يعتلق «أو األخري الشطر إىل انظر ولكن فيه، اإلقامة يرَض لم إذا مكان يف يُقيم ال فهو
يُِقيُم ال هو واضح، ولكنه مبهم وهو َجِيلٌّ، ولكنه غامض فهو حمامها» النفوس بعض
ويدركها تُزهق أْن من النفوس لبعض بد فال أقام، فإْن يم؛ الضَّ فيه يَُساُم مكان يف
الشاعر يريد ال الضيم؟ يسومونه الذين أعدائه نفس أم هو، نفسه النفوس؟ أيُّ املوت.
هو يعرفه ما كل التخصيص. هذا إىل السبيل يكون كيف يدري ال ألنه شيئًا يخصص أن
ا فإمَّ ويُقاومه، سيأباه ولكنه الضيم، يقبل لن فهو الضيم فيه يُسام مكان يف أقام إن أنه

يُميت. أن وإما املقاومة، وهذه اإلباء هذا يف يموت أن
وأََطال فيها فكر قد إليها، الحديث إىل صاحبته عن الحديث من الشاعر يتحول ثُمَّ
العهد بعد عىل ارتساًما نفسه يف فاْرتسمت الحديث، وأطال عنها تحدث وقد التفكري،
هو وإذا ُمفاخًرا، َعاِتبًا إليها يتحدث هو وإذا يََراها، هو وإِذَا أَماَمُه ومثلت الدار، ونزوح
يف ُمغاليًا الَحانَاِت، عىل ًدا ُمَرتَدِّ النََّهاِر، يف والهيًا الليل، يف َالهيًا ْلِم السِّ يف حياتَُه لها ُر يَُصوِّ
الجائع، ويطعم السائل، ليغني ولكن الرِّبح، من ويستكثر ليفيد ال ُمقامًرا الَخْمر، اء ِرشَ

املحروم. ويعطي
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من أشفقوا أو بالغارة قومه إىل النذير انتهى وقد الحرب أثناء حاله لها يَصف ثم
له، وشاًحا لجامها اتخذ وقد إليها يرسع ال له وما فرسه، إىل أَْرسعهم هو فإذا الغارة،
اندفع حتى فرسه يعلو يكد ولم النهار، لحظات من لحظة كلِّ يف الفزع يَنتظر كأنما
ما فيه يُقيم عاٍل مرقب عىل بفرسه فيرشف العدو، أنباء لهم يتحسس لقومه، طليعة به

قومه: لينبئ مقدمه، عىل يَُدلُّ َما الَعُدوِّ ِمَن يََرى أْن يَنْتَِظُر النََّهار، أََقاَم

َظ��الُم��َه��ا ال��ثُّ��ُغ��وِر َع��ْوَراِت َوأََج��ن َك��اِف��ٍر ف��ي يَ��ًدا أَْل��َق��ْت إذَا ح��ت��ى

هذا من العدو ارتقاب يف أرب له يبَق ولم الليُل، أَْقبَل فقد هل؛ السَّ إىل يَْهِبُط هناك
إذا حتى يريد كافر» يف يًدا ألقت إذا «حتى قولِِه: إىل َمعي انُْظر ولكن امُلرتفع، املكان

وجماًال؟ روعة املوجز التعبري هذا يف ترى ألست الشمس، غربت
فاسمع واملفاخر الخصومة محافل يف موقفه ذلك بعد لصاحبته الشاعر يصف ثم

يقول: حني له

ذَام��َه��ا َويُ��ْخ��َش��ى ن��َواِف��ل��َه��ا تُ��ْرَج��ى َم��ْج��ُه��وَل��ٍة ُغ��َربَ��اُؤَه��ا َوَك��ِث��ي��َرٍة
أَْق��َدام��َه��ا َرَواِس��يً��ا اْل��ب��ِدي ِج��نُّ ك��أَنَّ��َه��ا ِب��ال��ذُّح��وِل تَ��َش��ذَُّر ُغ��ْل��ٍب
ِك��راُم��َه��ا َع��َل��يَّ يَ��ْف��َخ��ْر َوَل��ْم ِع��ن��ِدي ��ه��ا ِب��َح��قِّ وبُ��ْؤُت بَ��اِط��َل��َه��ا أَن��َك��ْرُت

عزت، إذا إال له عز ال قبيلة ِمْن فرٌد أمره، ويرتفع قدره، يَْعُظم َمْهَما الَعَرِبيُّ والرَُّجل
ة، الَخاصَّ وَمَفاِخِرِه وَمَكاِرِمِه ة، الَخاصَّ بَحياِتِه لبيٌد تغنَّى فإذا كرمت، إذا إال له كرامة وال
إىل فرغ دائًما، ُمجيًدا أحيانًا، ًال ُمَفصِّ األحيان، أكثر يف ُموِجًزا أراد، ما كله ذلك من َد وعدَّ

والسلطان. والبأس والنجدة الكرم من له أهل هم بما ووصفهم بهم ففخر عشريته
أحس أخذت وقد القصيدة، هذه من يل رويت فيما عيلَّ تُرسف لم صاحبي: قال
الرائع عر الشِّ هذا وراء أنَّ إال أحسب وما هذا، شاعرك عىل يعطفني الحبِّ من بيشءٍ
من يخلو ال الشعر فهذا قرائك، عىل أرسفت قد تكون أن أخىش ولكني بارًعا، شاعًرا

الناس. يألفهما لم وفخامة َضَخاَمة ألفاظه ويف مشقة،
أْن ترى تزال ال أم القصيدة؟ هذه يف أتجدها املعنوية الوحدة عن فأنبئني قلُت:

وقافيتها؟ وزنها يف إال وحدة القصيدة لهذه ليس
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عىل أُِقرُّك سيدي يا فإني لنفسك؛ الظفر تَْسِجيِل وعىل الفوز، عىل أحرصك ما قال:
وحدة تكن لم ولو البديع، امُلتَّسق الشعري ونظامها امَلعنوية، وحدتها الَقِصيَدِة ِلَهِذه أنَّ
لكانت أنشأتها، التي الَوِديَعة ْمَحة السَّ العالية القوية النفس هذه يف إال القصيدة هذه
ما بكل لك اعرتفُت قد أنِّي أفرُيضيك العربي؛ الشعر حفظ ما أَْرَوع ِمْن تَُكون أَْن َخِليَقًة
يَِصحُّ ال قد القصيدة لهذه يصح فما االنتصار، هذا يبطرك وال تطمع ال ولكن تُحب؟
الشعراء. من لغريه يصح ال قد الشاعر، لهذا يصح وما الشاعر، هذا قصائد من لَغريها
الشعر عىل تصبُّونه مما القصيدة هذه استنقذت قد أني سيدي يا حسبي قلت:
ِمْن أُْخَرى قصائَد أَْستَنقذ أَْن ِمْن يَاِئًسا لسُت أنِّي عىل وإنكار، عيٍب من القديم العربي

وإنكاركم. عيبكم
أو كثري شعره من آخر بِمقداٍر نُلم حتى َلِبيًدا تَْرتُك أَالَّ َلَك َفَهْل يبتسم: وهو قال

لك. هذا قلُت: قليل؟
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لبيد1 مع أخرى ساعة

معناه؛ أو لفظه يف الغريب الشعر أُجشمك ولْن عليك، أُشقَّ فلن اليوم أما لصاحبي: قلُت
أَنَّك وَلْوَال َعَليَْك، ه وأَُرفِّ أُِريَحك أن يف تطمع أن لك يبيح ما ذلك من ْلتُك َحمَّ أحسبني فقد
األسبوع، هذا إليه ُعدت ملا لبيد عن حديثنا يَتَِّصل أْن املايض األُسبوع يف عيلَّ اقرتحت
ُكنُت وإْن ينَْقِيض، ال بلبيد إعجابي كان وإْن آخر، شاعٍر عن الحديث إىل منه ولنقلتك

يطول. أن استطاع ما لبيد عن الحديث يطول أن أوثر
الُقدماء كان فقد شعره؛ عن أحدثك مما أكثر الشاعر عن اليوَم أَُحدِّثك أَْن أُريُد وأنا
وإنما فحسب، ُمجيًدا شاعًرا يكن لم لبيًدا ألنَّ ويطيلونه؛ الحديث فيحبون عنه، يتحدثون
أصحاب وكان شعره، عن الحديث يُحبون الشعر أصحاب كان أيًضا؛ كريًما رجًال كان

ُمُروءته. عن الَحديث يُِحبُّون امُلروءة
الحديث؟ هذا كان عرص أي ويف َمنَاِبرهم؟ عىل عنه الوالة تحدث رجل يف رأيك وما
الوالة كان التي امُلتأخرة، العصور هذه من عرص يف ال الراشدين، الُخلفاء عرص يف
يُحدثنا فقد يُقال. أْن يَْحُسن ال ما املنابر عىل فيها ويقولون املنابر، حرم فيها يستبيحون
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أطعم إال الصبا تُهبَّ أال جاهليته يف نذر قد كان لبيًدا أنَّ الحديث، يف يَتَِّفُقون وهم الرُّواة،
حديث ويصدِّق اإلسالم، يف به الوفاء عىل وحرص الجاهلية، يف ِبنَذِْرِه وىفَّ وقد الناس،

املاضيني: األسبوعني يف عنها تحدثنا التي ُمطولته يف نفسه لبيد قوُل هذا يف الرواة

أَْج��َس��اُم��َه��ا ُم��ت��ش��اِب��ٍه ِب��َم��َغ��اِل��ٍق ِل��َح��تْ��ِف��َه��ا َدَع��ْوُت أَيْ��َس��اٍر َوَج��زوِر
ِل��َح��اُم��َه��ا اْل��َج��ِم��ي��ِع ِل��ِج��ي��َراِن بُ��ِذَل��ْت ُم��ْط��ِف��ٍل أَْو ِل��َع��اِق��ٍر ِب��ِه��نَّ أَْدُع��و
أَْه��َض��ام��َه��ا ُم��ْخ��ِص��بً��ا تَ��بَ��اَل��َة َه��بَ��َط��ا َك��أَنَّ��م��ا اْل��َج��ِن��ي��ُب َواْل��َج��اُر ��يْ��ُف ف��ال��ضَّ
أَْه��َدام��َه��ا َق��اِل��ٌص اْل��ب��ِل��يَّ��ة ِم��ث��ِل َرِزيَّ��ٍة ُك��لُّ األَْط��ن��اِب إل��ى ت��أِوي
أَيْ��ت��اُم��َه��ا َش��واِرًع��ا ت��َم��دُّ ُخ��لُ��ًج��ا تَ��نَ��اَوَح��ت ال��رِّيَ��اُح إِذا َويُ��َك��لِّ��ل��وَن

يُقامر كان حني عادته عن — حديثه فهمت قد وأظنك — األبيات بهذه يتحدث فهو
َكانُوا الذين الجائعني إطعام يبتغي إنَّما َكسبًا، وال ِربًحا بذلك يبتغي ال اإلبل، نحر عىل
قد امُلْطِفل وفيهم لها، ولد ال العاقر وفيهم الجار، وفيهم الضيف، فيهم إليه، يأوون
النوق كأنهن الخيمة أطناب يلزمن البائسات، هؤالء أو البائسة، هذه وفيهم ولدها، كثر
رغًدا، عنده يُرزقون هؤالء وكل عليه، تموت حتى تربحه ال املوتى، قبور إىل تشد التي
وقد «تبالة» نزلوا كأنهم ينعمون فهم باللحم، وُكللت بالثريد، ُملئت قد الجفان لهم تُقدم

الرزق. فيها وكثر أخصبت
لهم: فقال الناس خطب با، الصَّ هبت إذا كاَن شعبة، بن امُلغرية إنَّ الرُّواة: فيقول
عقبة بن والوليد يوًما، الصبا هبت الرُّواة: بعض ويقول مروءته، عىل عقيل أبا أعينوا
يف نذر قد ربيعة بن لبيد أخاكم إنَّ َقاَل: ثُمَّ الناَس، فَخَطب امِلنَْرب فصعد الكوفة، عىل
أول وأنا فأعينوه، صبًا هبت وقد أيامه، من يوم وهذا أطعم، إال صبًا تَُهبَّ أَالَّ الجاهلية

قالها: بأبيات إليه وكتب بكرة، مائة إليه فأرسل املنرب، عن نزل ثم فعل، من

ع��ِق��ي��ِل أَب��ي ِريَ��اُح َه��بَّ��ْت إذَا َش��ْف��َرتَ��يْ��ِه يَ��ْش��َح��ذُ اْل��َج��زَّاَر أََرى
��ِق��ي��ِل ال��صَّ ��يْ��ِف َك��ال��سَّ اْل��بَ��اِع َط��ِوي��َل َع��اِم��ِريٍّ��ا أَْص��يَ��َد األَنْ��ِف أََش��م
اْل��َق��ِل��ي��ِل َواْل��َم��اِل اْل��ِع��الِت َع��َل��ى ِب��ِح��ْل��َف��تَ��يْ��ِه اْل��َج��ْع��َف��ريِّ ابْ��ُن َوَف��ى
ِب��األَص��ي��ِل تَ��ج��اذَُب َص��بً��ا ذَيُ��وُل إَِل��يْ��ِه َس��َح��بَ��ْت إِذْ ال��ُك��وِم ِب��نَ��ْح��ِر
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فقالت: شاعر بجواب أعيا وما برهة عشت لقد فلعمري أَجيبيه، البنته: فقال

اْل��َولِ��ي��َدا َه��ب��ِت��َه��ا ع��نْ��َد دَع��ْونَ��ا َع��ِق��ي��ٍل أَِب��ي ِريَ��اح َه��بَّ��ْت إِذا
َل��ب��ي��َدا ُم��ُروءَِت��ِه َع��َل��ى أََع��اَن َع��بْ��ش��ِم��يٍّ��ا أَْرَوَع اْألَنْ��ف أََش��مَّ
ُق��ُع��وَدا ح��اٍم بَ��ن��ي ِم��ْن َع��َل��يْ��َه��ا رْك��بً��ا َك��أَنَّ اْل��ِه��َض��اب ِب��أَْم��ث��اِل
ال��ثَّ��ِري��َدا ف��أَط��َع��ْم��نَ��ا ن��َح��ْرنَ��اَه��ا َخ��يْ��ًرا ال��ل��ُه َج��َزاَك َوْه��ب أَبَ��ا
يَ��ُع��وَدا أَن أَْرَوى ِب��ابْ��ِن وَظ��نِّ��ي َم��َع��اٌد َل��ُه اْل��َك��ِري��َم إنَّ َف��ُع��ْد

من يُستحيا ال امُللوك إنَّ فقالت: استطعمته، أَنَِّك لوال أحسنت! لبيُد: لها فقال
أَْشَعُر.2 هذا يف بنية يا وأنت فقال: مسألتهم،

مروءته، عىل لبيًدا يُعينوا أن يف الناس إىل تقدم قد األمريين كال أنَّ الظن وأكرب
املال، عىل حريًصا ثقفيٍّا كان ألنه قليًال إال يعطه لم أو يعطه، لم ُشعبة بن امُلغرية ولكنَّ
َكِريًما، َسِخيٍّا قريش، فتيان من فتى فكان عقبة، بن الوليد ا فأمَّ لعمر، واليًا كان وألنَّه
الثَّْرَوِة، َضْخَم غنيٍّا وكاَن الَجاِهلية، نن السُّ مَن بكثرٍي ويَْحتَِفُظ والَكَرِم، خاء السَّ يف يغلو

الشعر. من كتب ما إليه وكتب اإلبل، من َساَق ما لبيد إىل َفَساَق
ولكن، الجامعة، يف طالبك إىل خلوت إذا شئت ما ذلك من فحقق صاحبي: قال
يُعجبك أليس الُقريش؟ الفتى هذا لبيد إىل أرسلها التي األبيات بهذه معي تعجب ألست
الرياح؟ هبت إذا الناس إطعام من عقيل أبو تعود ملا عقيل أبي إىل الرِّياح أََضاف أنَّه منه
الرِّياُح؟ هذه هبت إذا اإلبل لنحر شفرتيه يشحذ وهو الَجزَّار يََرى أنَّه يُْعِجبُك أليس ثم،
يصور اللذان األخريان البيتان هذان يعجبك أليس ثم بنحرها؟ لبيد يأمره أن يتوقع ألنه
الرياح وتتجاذب األصيل، يُقبل حني لإلبل ونحره ِبنَذِْرِه، لبيد وفاء الُقريش األمري فيهما
ورقتها، لينها يُعجبك أليس األَمري، عىل لبيد ابنة بها ردت التي األبيات وهذه ذيولها؟
صافية نفس عن صدرت أنها عىل واضحة داللة ويدل فيها، يرتقرق الذي الصفاء وهذا

عليه؟ وتستعني الخري، وتحب الجميل، وتقدر النعمة، تشكر
الشعر تُِحبُّ أخذَت قد أنَّك هو خاصة يُعجبني الذي ولكن يُعجبني، يشء كل قلت:

جمال. من فيه ما عىل وتدل فيه، وتَْرَغُب إليه، وتدعو القديم،

و٩٨. ٩٧ صفحة ١٤ جزء األغاني 2
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الفوز. تسجيل إىل منك أَْعَجَل رأيُت فما حديثك، إىل بنا فُعد فقال:
فقد لها؛ وإكبارهم بها القدماء حديث وعن لبيد، مروءة عن نتحدث كنا لقد قلُت:

سالم. ابن له وَشِهَد امُلسلمني، أمراء من األمريان هذان بها له شهد
بعد الكوفة يف حياته عن تُروى التي القليلة واألخبار صدق، رجل كان إنه فقال:
امِلَزاج، ُمْعتَِدَل َماِئل، الشَّ حلو الطبع، َصايف النفس، كريم رجًال كلها ُر تَُصوِّ أَْسَلم، أن
يَْكَرُهُه ال ما إال ذلك من يستبِق لم الجاهليني، حياة من تعود ما أكثر عن انرصف قد
عليهما ويُقر إليهما، ويدعو والجود، الكرم يُِحبُّ اإلسالم ألنَّ جواد؛ كريم فهو اإلسالم،

العرب. من األجواد الكرام
ينرصف حتى عليه يقبل يََكاُد وال َكاِرًها، إال فيه يَتََورَُّط ال الَفْخِر، عِن ُمْعِرٌض وهو
الفخر، يف ا ُملحٍّ الجاهلية، يف فخوًرا لبيد كان فقد ذلك ومع منه، هللا يستغفر وهو عنه،
لألهوال، ُمتجشًما للخطوب، ُمحتمًال بنفسه يفخر كان واإلرساف، الغلو يف يتورط يكاد
ُمنِْفًقا أَْمَىس، إِذَا َلَها َشاِربًا أَْصبََح، إِذَا للَخْمِر َشاِربًا اللهو، عىل ُمقبًال ِبنَْفِسِه يَْفَخُر وكاَن
وكان قبل، من إليك عنها تحدثت التي ُمطولته يف ذلك يصور ولياليه، أمنه أيام ِبها ُرشْ يف
هذا بعد يفخر كان ثم جواًدا، كريًما بنفسه يفخر وكان مغواًرا، فارًسا بنفسه يفخر
امَلْقُطوَعات َهِذه ِمْن ِشْعِرِه ِمْن بَِقي فيما وتراه ُمطولته، يف كله هذا تَرى بعشريته. كله

ديوانه. ويف األََدِب، ُكتُب يف امَلنْثُورة
نفسه جعل قد فهو الجاهلية؛ حياته طوال لبيد صناعة يكون أْن الفخر كاد بل
عن ثُوننا يَُحدِّ والرُّواة النضال، إىل اْحتَاَج ُكلَّما َعنَْها يُناضل قومه، أحساب عن ُمحاميا
الشعرية َحيَاتَُه َ بََدأ أنَّه لنَا يَْزُعمون فهم ُمختلفة، مواطن يف قومه عن النضال يف مقامه
وكان امُلنِْذر، بن النُّعمان عند لهم سفارة يف قومه فصحب غرٍّا، فتى كان النضال، بهذا
يحسون وأخذوا ريب، منه رابهم ثُم لهم، وتََلطًُّفا عليهم، إقباًال النعمان من يرون قومه
زياد، بن الربيع أنَّ فعرفوا والصدود، اإلعراض هذا مصدر والتمسوا وصدوده، إعراضه
من وكان النعمان، عند لهم يدس لبيد، أخوال من وخال عبس، أرشاف من رشيٌف وهو
لهم يسمع لبيد والفتى فيه، يتحدثون وأخذوا ليلة، ذات له وأرقوا ذلك، فساءهم ندمائه،
عنه، َفأَْعَرُضوا األَْمِر، جلية له يُبَيِّنُوا أْن سألهم ذلك، عليه طال ا فلمَّ عنهم، يفهم وال

قصتهم. عليه قصوا حتى يُلِحُّ زال وما عليهم، فأََلحَّ عليه، واعتَلُّوا

52



الرابع الفصل

امللك، مجلس إىل فاصطحبوني أَْصبَْحتُم فإذا ِزياد، بن الرَّبيع أَْكِفيُكم أنَا لهم: فقال
فتى منه فوافقوا األغاني، يف تجدها طويلة قصة يف امتحنوه ثم لحداثته، عليه فأبوا
امَلِلُك فإذا دخلوا، َلُهم أَِذَن ا فلمَّ امللك، عىل غدوا حني فاصطحبوه اللسان، صارم فصيًحا
بني وفد ينتقص هذا زياد بن الرَّبيُع أخذ وقد زياد، بن الرَّبيع صفيه ومعه طعامه، عىل
لك، أرويه أن أستطيع الذي الرجز هذا فقال لبيد فوثب عنهم. امللك ويرصف جعفر،

يُروى: مما ليس ألنه الناس؛ يف الحديث هذا أُذيع حني آخره سأحذف ولكني

َدَع��ْه ِم��ن َخ��يْ��ٌر ِه��َي َه��يْ��َج��ا ُربَّ ي��ا ُم��َق��ذََّع��ْه َه��اِم��ِت��ي يَ��ْوٍم أُك��لَّ
ُم��تْ��َرَع��ْه َوِج��َف��اٌن َح��زٍّ ُس��يُ��وُف اْألَْربَ��َع��ْه اْل��بَ��ِن��ي��َن أُمِّ بَ��نُ��و نَ��ْح��ُن
اْل��َخ��يْ��َض��َع��ْه تَ��ْح��َت اْل��َه��اَم ��اِربُ��وَن وال��ضَّ َص��ْع��َص��َع��ْه بْ��ِن َع��اِم��ِر ِخ��ي��اُر نَ��ْح��ُن
م��َع��ْه تَ��أُْك��ْل َال ال��لَّ��ْع��ن أَبَ��يْ��َت َم��ْه��ًال اْل��ُم��دْع��َدَع��ْه اْل��َج��ْف��نَ��َة واْل��ُم��ْط��ع��م��وَن

عن يََدُه وكفَّ تأذى، حتى الرَّجز، هذا آخر يسمع يكد لم النعمان إن الرواة: ويقول
فارتحلوا. عنه، َفهم وَرصَ َحَواِئَجهم، جعفٍر لبَني وَقَىض الطعام،

يُفلح، فلم الفتى به َوَصَمه ا ِممَّ نَْفَسه يُربئ أن حاول زياد بن الربيع إن ويقولون:
خاله وبني لبيد بني الرشُّ ثار وقد للبيد، ُمغاضبًا للملك، ُمغاضبًا الرَّحيل إىل واضطر

شعًرا. ذلك يف يروون والرواة الربيع،
ُمقاربًا شيئًا كانت أم تكن؟ لم أم الرواة يصورها كما القصة أكانت أدري ولست
َفْخٍر َصاِحَب الَعَرِب ِعنَْد كان َلبيًدا أنَّ عىل تَُدلُّ حاٍل كل عىل القصة هذه ولكن لها؟

الصبا. منذ فيه وجدَّ ذلك، عىل نشأ قوِمِه، أحساب َعْن َوِدَفاٍع
الَقِصريَ الرََّجَز إنَّ وارتيابك، شكك يعنيني وما يشء، كل يف لتشك إنك صاحبي: قال
الفخر هذا ُر يَُصوِّ وألنَّه خاصة، البدوي والشباب باب، الشَّ انِْدَفاَع ُر يَُصوِّ ألنَّه يُْعِجبُني؛

طلبه. يف يجدَّ أو يتكلفه، أو عنه، يَبَْحث أْن ُدون صاِحبَُه يُواتي الذي اذج، السَّ
كله، ليله املوقف لهذا أَِرَق الفتى أن يزعمون فالرواة هذا، يف تخطئ فإنك قلُت:
الصنعة، فيه خفيت حتى وصنع ُصِنَع قد ُمتقن الشعر هذا أن الخطأ هذا إىل دعاك وإنما
هذا يعنيني وإنَّما يعنيني، أيًضا هذا وال قال: الخاطر، وعفو البديهة ابن كأنه وظهر
بني الحلف هذه أَُالِحَظ أْن إىل ويدعوني اتصاًال، بالَفْخِر يتَّصل الذي الهجاء، يف اإلقذاع

والهجاء. الفخر وهما القديم، العربي الشعر فنون من الفنني هذين
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ويذم يفخر، حني وقومه نَْفَسُه يمَدُح الشاعر وإنَّما هذا؟ من يروعك وماذا قلُت:
يف بَاِرًعا امُلنَاِفُر الشاعر يكون أن تقتيض األشياء فطبيعة يهجو، حني قومه وعدو عدوه

لبيد. فعل كما امُلحامي، َمَقام َقْوِمِه ِمْن يَُقوُم حنَي الِهَجاء،
من َعِظيمني بني وامُلنَاَفَرة امُلَفاَخرة كانت حني لبيد نشاط تعرف أنك إِالَّ أَُظنُّ وما
وعظم السيدان، هذان اختلف فقد الطفيل؛ بن وعامر ُعالثة، بن َعْلَقمة ُهَما َقْوِمِه، ُعَظَماءِ
أبي إىل تحاكما إنهما الرواة: ويقول صاحبه، من خري أنه منهما كل وزعم بينهما، الرش
املخزومي، هشام ابن إىل تحاكما ثم بينهما، يحكم أن فأبى األموي، حرب بن سفيان
أمرهما وانتهى عبس، إىل تحاكما قريش ُحكم من استيأسا فلما بينهما، يحكم أن فأبى
بها تحدثت شائعة، فاشية الخطر، عظيمة هذا يف قصتهما وكانت قطبة، بن هرم إىل
الخطاب بن عمر عنها وسأل طويًال، دهًرا اإلسالم يف بها وتحدثت الجاهلية، يف العرب

وكتمانه. ووفاءه أمانته منه ُعمر فَحِمَد ها، برسِّ يُنبئه أْن فأبى هرًما،
ملن ومائة للحكم، مائة اإلبل: من مائتني عىل السيدين هذين بني امُلخاطرة وكانت
أجر منهما يأخذ ولم صاحبه، عىل أحدهما يفضل لم الحكم ولكنَّ له، القضاء يحكم

الناس. عنهما وأَْطَعَم اإلبل، عنهما نََحَر وإنما التحكيم،
ترى أن تستطيع عظيًما نشاًطا القصة هذه يف الطفيل بن عامر مع لبيد نَِشَط وقد
فقد عظيم؛ نشاطهما بني الفرق ولكنَّ علقمة، مع الحطيئة ونشط األغاني، يف منه صورة
لَسيِّده ِشْعَره يبيع مأجوًرا الحطيئة وكاَن األقربني، عشريته عن يُدافع صادًقا لبيد كان
بينَُه امَلوُت فَحاَل اإلسالم، يف به برٍّا يكون أن وأراد الجاهلية، يف به برٍّا كان الذي علقمة،

املشهورة: أبياته ذلك يف الحطيئة وقال أراد. ما وبني

َق��الِئ��ُل َل��يَ��اٍل إِال اْل��ِغ��نَ��ى َوبَ��يْ��َن َس��اِل��ًم��ا ل��ِق��ي��تُ��َك َل��ْو بَ��يْ��ِن��ي َك��اَن َوَم��ا

ويمدح َخاصموا، إْن عنهم يَُدافع قومه، شاعر كان لبيًدا أن عىل ُمتَّفقوَن والرُّواة
برٍّا ظل وهو الجاهلية، يف بقومه برٍّا كان فهو عدوهم، ويهجو موتاهم، ويرثي ِكَراَمهم،
استغفر ثم ذلك، مع رفيًقا حازًما، ا ردٍّ رده يعيبهم من سمع إذا كان اإلسالم، يف بقومه

الفخر. من هللا
الجاهلية، يف الطويلة حياته فيه أنفق وأنه لبيد، صناعة كان الَفْخَر أنَّ عرفت فإذا
تركه الذي العميق األثر تتصور أَْن تستطيُع فقد أَْسَلم؛ أْن بعد عنه َكفَّ قد ذلك مع وأنَّه

لبيد. نفس يف اإلسالم
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بعضهم ويغلو اإلسالم، بعد إعراًضا عر الشِّ عن أعرض قد لبيًدا إن يقولوَن: والرُّواة
وهو: الشعر من واحًدا بيتًا إال اإلسالم يف يُقل لم أنه فيزعم

ِس��ْربَ��اَال اْإلِْس��الم ِم��ن اك��تَ��َس��يْ��ُت ح��تَّ��ى أََج��ِل��ي يَ��أِت��ِن��ي َل��ْم إِذْ ِل��ل��ِه اْل��َح��ْم��ُد

الشعر من أحدثوه عما ويسأل الشعراء، يمتحن أن أراد عمر أنَّ أيًضا يروون وهم
األغلب فسأله الكوفة، عىل واليه وكان شعبة، بن امُلغرية إىل ذلك يف وكتب اإلسالم، يف

فقال: العجيل

َم��ْوُج��وَدا َه��يِّ��نً��ا َس��أَْل��َت َل��َق��ْد َق��ِص��ي��دا أَم تُ��ِري��ُد أََرَج��ًزا

ويُقال: عمران، وآل البقرة، بسورة الشعر عن أَْغنَاُه قد هللاَ إنَّ فقال: لبيًدا وَسأََل
أيًضا: ويَُقاُل لبيد، عطاء يف وزادها خمسمائة، العجيل األغلب عطاء من نقص ُعمر إنَّ
نقص ما عمر عليه فرد أمرك! أطعت ألني تُعاقبني وقال: عمر، راجع العجيل األغلب إنَّ

عطائه. يف زاد ما للبيد وحفظ منه،
الرواة أن فسرتى ا، تامٍّ ليس القصة هذه إىل اطمئناني أن عليك أخفي ولست
صحت وإن اإلسالم، يف الشعر يقول إذن لبيد كان فقد صح؛ إن شعًرا، لبيد إىل يُضيفون
عىل يكذبوا أن يمنعهم فما وإذن لبيد، عىل يكذبون إذن الرواة كان فقد القصة؛ هذه
فلم اإلسالم، يف الشعر عن أْعَرَض لبيًدا أنَّ َظنِّي وأكرب واإلسالميني، الجاهليني من غريه
يف قال ولكنه القرآن، إىل عنه وانرصف وإنشاده، إنشائه من يكثر ولم صناعة، يتخذه

بيت. غري اإلسالم
االمتحان، هذا رس عرف القصة، صحت إن شعبة، بن املغرية امتحنه حني ولعله
عطاءه يحط أن أراد لبيًدا ولقي الكوفة قدم ملا ُمعاوية إنَّ ويُقال: يجيب. كيف فعرف
هذه يل فدع غد، أو اليوم هامة أنا إنما لبيد: له فقال عمر، يزيده أن قبل كان حيث إىل
قبل لبيد ومات عطاءه، له وترك ُمعاوية له فرق أقبضها، ال لعيل يدري! فمن العالوة،

العطاء. هذا يقبض أن
وقوٌم معاوية، أيام آخر يف مات أنه يظنون فقوم لبيد: وفاة يف مختلفون والرواة
لبيًدا أن عىل متفقون حال كل عىل وهم معاوية، خالفة أول يف ماَت إنَّه يقولون: آخرون
إنه ويقولون: قرن، نصف من يقرب وما قرنًا عاش إنه يقولون: املعمرين، من كان
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خمس سنة ومات عاًما، تسعني الجاهلية يف منها عاش عام، ومائة وأربعني خمسة عاش
للهجرة. وخمسني

الكوفة قدم حني ُمعاوية، أَْمِر ل أوَّ يف َماَت أنَّه الطبقات يف يُنبئنا سعد ابن ولكن
لبيد، حياة من ينقص سعد فابُن وإذْن الكوفة، يدخل أن وقبل عيل، بن الحسن ليُصالح
وثقلت لبيٌد ر َعمَّ فقد يشء؛ من يكن ومهما عاًما، عرش أربعة نحو الرواة، يثبتها التي
اإلسالم، يف قيل ما ومنه الجاهلية، يف قيل ما منه ذلك، يف شعر عنه لنا ونُقل الحياة، عليه
كان أنه إلثبات صنع قد عليه، مكذوبًا الشعر هذا يكون أن إال ذلك، يف الشك إىل سبيل ال

قال: والسبعني السابعة بلغ ملا لبيًدا أن رواته عن الفرج أبو تحدث املعمرين. من

َس��بْ��ِع��ي��نَ��ا بَ��ْع��د ْس��ب��ًع��ا َح��َم��ْل��تُ��ِك َوَق��ْد م��ْج��ِه��َش��ًة ال��نَّ��ْف��س إل��يَّ تَ��َش��كَّ��ى َق��اَم��ْت
ِل��ل��ثَّ��م��اِن��ي��نَ��ا وَف��اءٌ ال��ثَّ��الِث وف��ي أََم��ًال تَ��بْ��لُ��ِغ��ي ثَ��َالثً��ا تُ��َزاِدي َف��إْْن

قال: التسعني بلغ فلما

ِرَداِئ��يَ��ا َم��نْ��ِك��بَ��يَّ َع��ْن ِب��َه��ا َخ��َل��ْع��ُت ��ًة ِح��جَّ ِت��ْس��ِع��ي��َن َج��اَوزُت َوَق��ْد َك��أَن��ي

قال: وعًرشا مائة بلغ فلما

ُع��ْم��ُر بَ��ْع��َدَه��ا َع��ْش��ٍر تَ��ك��اُم��ِل َوف��ي َرُج��ٌل َع��اَش��ه��ا َق��ْد ِم��ائَ��ٍة ف��ي أَل��يْ��َس

قال: جاوزها فلما

َل��ب��ي��ُد؟ َك��يْ��ف ال��نَّ��اِس: ه��ذَا َوُس��ؤاِل َوُط��ولِ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت َوَل��َق��ْد
َم��ْم��ُدوُد داِئ��ٌم َط��ِوي��ٌل َدْه��ٌر ُم��َغ��لَّ��ٍب َغ��يْ��َر َوَك��اَن ال��رج��اَل َغ��َل��ب
يَ��ُع��وُد ال��َم��َض��اءِ بَ��ْع��َد َوِك��الُه��َم��ا َوَل��يْ��َل��ًة َع��َل��يَّ يَ��أْت��ي أََرى ي��ْوًم��ا
يَ��زي��ُد َوْه��َو َوَض��ُع��ْف��ُت يُ��نْ��تَ��َق��ْص َل��ْم َل��ِق��ي��تُ��ُه يَ��ْوم ِم��ثْ��َل يَ��أَِت��ي َوأََراُه

من إسالمي ذلك، بعد قاله الذي عُر والشِّ ومائة، عًرشا بلغ حني قاله الذي فالشعر
فليس وإذن اإلسالم، يف الشعر يقول كان فقد وإذن إليه، نسبته صحت إن شك، غري

آنًفا. لك رويته الذي هو واحًدا بيتًا إال اإلسالم يف يقل لم أنه صحيًحا
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التحقيق هذا تدع أن إليك أطلب ألم إليه، حاجة ال فيما إرساَفك أشد ما صاحبي: قال
األبيات: هذه عند بنا تقف أْن يف الخري أليس الجامعة؟ يف طالبك مع له تفرغ حيث إىل

َل��ِب��ي��ُد؟ َك��يْ��َف ال��نَّ��اِس: ه��ذَا َوُس��َؤاِل َوُط��ول��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت وَل��َق��ْد

تُصور التي الخصبة، امُلْمتعة املعاني وبهذه الجزل، السهل اللفظ بهذا فتعجب
ُمقبله ُمقارنة عنه، ُمعرضة غري فيه، ناِظرة الزَّمان، استقبلت قد ونفًسا ُمفكًرا، عقًال
طالت ثم وصرب، شجاعة يف الحياة احتملت ثم بحظها، ذلك من أخذت حتى بمدبره،
عنها الناس وسؤال عليها، الناس وعطف بها، الناس رفق عليها وثقل الحياة، عليها

السأم: هذا وإخالص رصاحٍة يف وأعلنت به، وضاقت ذلك فسئمت ُمخلصني،

َل��ِب��ي��ُد؟ َك��يْ��َف ال��نَّ��اس: ه��ذَا َوُس��َؤاِل َوط��ول��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت وَل��َق��ْد

يعلم يموت، أْن قبل شعًرا قال لبيًدا بأنَّ إلينا يتحدثون والرواة به: حافل غري قلت
وهو: يموت، أن بعد عليه الُحزن من حقه إليه تُؤديان كيف ابنتيه فيه

ُم��َض��ْر أَْو َرِب��ي��َع��َة ِم��ْن إالَّ أَنَ��ا َوَه��ْل أَبُ��وُه��َم��ا يَ��ِع��ي��َش أَْن ابْ��نَ��تَ��اَي تَ��َم��نَّ��ى
َش��َع��ْر ت��ْح��ِل��ق��ا وال وْج��ًه��ا تَ��ْخ��ِم��َش��ا َف��َال أَبُ��وُك��م��ا يَ��ُم��وَت أَْن يَ��ْوًم��ا ح��اَن َف��ِإْن
َغ��َدْر وَال ��ِدي��َق ال��صَّ َخ��اَن وَال أََض��اَع َح��ِل��ي��َف��ُه َال ال��ِذي اْل��م��ْرءُ ُه��َو َوُق��وَال
اْع��ت��ذَْر َف��َق��د ك��اِم��ًال ح��ْوًال يَ��بْ��ِك وم��ْن َع��َل��يْ��ك��م��ا ��الِم ال��سَّ اْس��ُم ثُ��مَّ اْل��َح��ْوِل إل��ى

يحذف قد التنوين أن عىل الشعر هذا من الثاني بالبيت يستشهدون النحو وأصحاب
الرصف. من يُمنع لم الذي املنصوب االسم من

التنوين وحذف النحو وأصحاب أنا وما ُمعلًما، تكون أن إال تأبى فإنك صاحبي: قال
يَِجُب ما فيه لهما وَرَسَم ابنتيه، به الشاعُر َب أدَّ الذي األدب هذا يُعجبني إنما إثباته! أو
يُضع لم بأنه بالخري؛ تذكراه أن إال منهما يريد ال فهو موته؛ بعد عليه الُحزن من عليهما
وال ابنتيه، عىل يشتط ال ُمعتدل هو ثم الغدر، يف يتورط ولم صديقه، يخن ولم حليفه،
فسالٌم الحوُل تم فإذا حوًال، تبكياه وأن تذكراه أن يريد الناس، يُطيق مما أكثر يكلفهما
أليستا جناح، وال لوم غري يف النِّسيان ستار وبينهما بينه يُْلَقى أن من بأس وال عليهما،

اعتذر. فقد كامًال حوًال يبك ومن حوًال؟ بكتا قد
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قلبي يف ويُثري موقع، أحسن نفيس من ويقع يُْعِجبُني، َهذا َشاِعَرك أنَّ أعرتف
والتَّمحيص، بالتحقيق شعره تفسد أن احذر ولكن مًعا، والرِّفق والُحزن الُحبِّ عواطف

الرواة. تكلفه منحول الشعر هذا أن لغريي أو يل تزعم وأْن
من النحو هذا كان إذا ولكْن شيئًا، هذا من نفيس يف فإنَّ ذلك ومع باسًما: قلت
الرُّواة يتحدث التي األخرى، األبيات هذه فاسمع إليك، الشاعر ويحبب يُعجبك، الشعر
الوفاة حرضته ملا أنه الفرج أبو تحدث فقد املوت، أحسَّ حني أخيه البن قالها بأنَّه
فإذا فني؛ ولكنه يمت لم أباك إنَّ بني، يا ذكر: ولد له يكن ولم — أخيه البن قال
اللتني جفنتيَّ وانظر صارخة، عليه ترصخن وال بثوبه، وسجه القبلة، فأقبله أبوك ُقبض
فإذا إليهم، فقدمهما اإلمام سلم فإذا املسجد، إىل اْحُملهما ثم فاصنعهما، أصنعهما كنُت

قوله: وأنشد أخيهم، جنازة فليحرضوا لهم فقل طعموا

اْل��بَ��ِن��ي��نَ��ا أُمِّ بَ��ِن��ي ـ��م��ام��ي ـْ أَع�� أَبْ��َص��رَت َه��ْل أَبُ��نَ��يَّ
َق��ِط��ي��نَ��ا َل��ُه ال��ش��تَ��اءِ ف��ي ِم��ُل اْألََرا َك��اَن الَّ��ِذي وأَب��ي
َل��ِق��ي��نَ��ا إِذَا ال��َم��ِض��ي��ِق ف��ي ِزَل َوال��َم��ن��ا ُش��َريْ��ٍك َوأَب��ا
اْل��َع��اَل��ِم��ي��نَ��ا ف��ي ِب��ِم��ثْ��ل��ِه ـ��ُت ـْ َس��ِم��ع�� َوال َرأَيْ��ُت إْن م��ا
َض��ِن��ي��نَ��ا ُص��ْح��بَ��ِت��ه��ْم ِب��ُط��وِل ـ��ُت ـْ َوُك��ن�� بَ��ْع��َدُه��ُم َف��بَ��ِق��ي��ُت
ال��ش��ئُ��ونَ��ا ب��ه��ا َش��ددُت إِْن ـ��ن��ي يَ��م��ي��ـ َم��َل��َك��ْت َوم��ا َدْع��ن��ي
ُم��ِع��ي��نَ��ا أَْو ُم��ْس��تَ��ِع��ي��نً��ا َل��َك ب��دا م��ا ِب��م��ال��َك َواف��َع��ْل
َوِط��ي��نَ��ا َخ��َش��بً��ا َف��ْوَق��ُه ـ��َع��ْل ـْ ف��اج�� أَبَ��اَك َدَف��نْ��َت َوإذَا
اْل��ُغ��ُض��ونَ��ا ْدن يُ��َس��دِّ س��بُ��ه��ا َرَوا ��ا ُص��مٍّ َوَس��ق��اِئ��ًف��ا
يَ��ِق��ي��نَ��ا وَل��ْن ال��تُّ��راب ـ��س��اَف ـْ َس��ف�� اْل��َوْج��ِه ُح��رَّ ِل��يَ��ِق��ي��َن

القصة أهذه نفيس، من موقًعا وأحسن إيلَّ، أحب أيهما أدري فلسُت َصاِحبي: قال
واطمئنان وُحْزٌن ثقة فيه شعر كلها، شعر هي والتي الشعر، هذا سبقت التي املنثورة
اللني، اللفظ ذو الخفيف، الرَّقيق الشعر هذا أم األخرية، اللحظة إىل بالناس وبر امَلوِت، إىل

امَلتني؟ واملعنى
وأصحابه الفرج فأبو مصنوعة؟ القصة هذه تكون أن أخىش فإني ذلك ومع قلُت:
أنه الطبقات يف يُنبئنا سعد ابن ولكن بنون؛ له يكن لم لبيًدا أن القصة هذه يف يزعمون
البادية إىل بنوه وعاد َجْعَفٍر، بني صحراء يف ُدفن ماَت فلما بنيه، مع الكوفة إىل هاجر
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وبناته أبنائه بني الناس من غريه يموُت كما مات لبيًدا أن الظن وأكرب فيها. فأقاموا
صنًعا. األمصار يف صنع إنما واألخبار القصص هذه من يروى ما وأن أهله، وسائر

والتحليل، بالنقد الجميل الشعر عىل لتُلحون امُلعلمني معرش إنَّكم صاحبي: قال
شئت، إْن لبيد حياة فحقق الكالم، من كغريه كالًما وتردوه ونرضته، جماله تذهبوا حتى
النحو هذا عنك آلخذ ألقك لم فإنِّي الحديث؛ هذا غري يف ولكن إليها، وأضف منها واحذف
فحببت أردت، ما إىل ذلك من وفقت وقد لبيد، شعر إيلَّ لتحبب لقيتك وإنما العلم، من

جميًعا. والشاعر الشعر إيلَّ
فقد العرب؛ من كالقدماء تكون أن تعدو ال اعر، والشَّ عر الشِّ تُِحبُّ حني فإنَّك قلُت:
للشعر، حبهم وأما طرًفا، منه رأيت فقد للشاعر، حبهم فأما شديًدا، حبٍّا يُحبونهما كانوا
فلم شائًعا، كثريًا كان الذي شعره من بغريها يعجب لم وأيهم بامُلَطوَّلة، يعجب لم فأيهم

القليل. اليشء إال منه لنا يبَق
قوله: إىل انتهوا فلما مطولته ينشدون َقوًما َسِمَع الَفَرْزَدق أنَّ زعموا وقد

أَْق��الُم��ه��ا ُم��ت��ونَ��ه��ا تُ��ج��دُّ ُزبُ��ٌر َك��أَنَّ��ه��ا ال��طُّ��لُ��ول َع��ن ��ي��وُل ال��سُّ َوَج��ال

سجدة تعرفون أنتم قال فراس؟ أبا يا هذا ما وقالوا: ذلك، منه الناس فأنكر سجد.
دعابة؛ من تخلو ال بََدِويَّة محافظة الفرزدق يف وكانت الشعر. سجدة أعرف وأنا القرآن،
كلمة بني املالءمة من تأتي التي املوسيقى هذه إال البيت هذا يف يكن لم لو صاحبي: قال

الجميل! التشبيه بهذا فكيف له! يسجد أن خليًقا الفرزدق لكان والطلول السيول
فيه وبرع التجويد، كل َجوََّدُه عر الشِّ فنون من آخر فنٍّا ِلَلبيد فإنَّ ذلك ومع قلت:
أن يُمكن كيف أدري ولسُت الرثاء، فنُّ وهو اإلعجاب، كل به الُقَدَماءُ وأُْعِجَب الرباعة، كل
يف اليأس وصب الُحزن، تصوير يف منها أبرع عندي وهو رثائها! يف الخنساء عليه تقدم

وهن. وال ضعف غري يف صبٍّا القلوب
أحياءها، يمدح قبيلته، شاعر كان لبيًدا بأنَّ يتحدثون كانوا الرواة أن تذكر ولعلك
بنا وقف قبيلته، يف حياته عليه تفرضه كانت الذي الرثاء هذا من فدعنا أمواتها، ويرثي
قصة تعرف وأنت قيس» بن «أربد ألمه أخاه به اختص الذي الخاص، الرثاء هذا عند
الغدر يريدان وكانا الطفيل، بن عامر مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وفد قد فهو شك؛ غري من أربد
فأدركه عامر فأما عليهما؛ النبي فدعا منذرين، عنه اْرتحال ثم منُهما، هللا فعصمه به،
إىل فانتهى أربد وأما سلول؛ بني من امرأة ِعنَْد فماَت امَلِدينة، عن يَبُْعد أَْن قبَل الطاعون
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أشد لبيد من موته ووقع فقتلته، صاعقة أصابته وإنما تطل، لم فيهم حياته ولكن قومه،
وحزنه ووفاءه لبيد بر يُصور كله، جيد كثري بشعٍر فرثاه أثًرا، نفسه يف وأعمقها املواقع،
هذا صح إْن — البدوية وفلسفته لبيد، حكمة نفسه الوقت يف يصور وكله تصوير، أجمل
والتفكري. التأمل طول بعد فيها وزهده عنها، وانرصافه الحياة يف وتفكريه — التعبري

عن انرصافهما بعد قيس، بن وأْربَد الطُّفيل، بن عامر أصاب ما لعلَّ يَْدِري وَمْن
مَن شيئًا ويَْحَفظ فيُسلم، النبي عىل يَِفَد أْن عىل لبيًدا حمل مما كان قد ُمغاضبني، النبي
فيها فيُقيم عمر، أيام الكوفة إىل يُهاجر ثم كالنَّاسك، أو نَاسًكا بالده إىل يعود ثُمَّ الُقْرآن،

والقرآن. والرب الخري إىل ُمنقطًعا
غريها تقرأ أن تستطيع وأنت األبيات، هذه إال ألخيه لبيد رثاء من لك أروي ولسُت
وفطنة، حكمة من فيه عما وحدثني الشعر، هذا معي اقرأ ولكن األغاني، يف الرثاء من

جميًعا: واألسلوب واملعنى اللفظ يف جمال ومن وَرَصانٍَة، جزالة ومن

وال��م��َص��اِن��ُع بَ��ْع��دنَ��ا اْل��ِج��بَ��اُل َوت��بْ��َق��ى ال��ط��وال��ُع ال��نُّ��ُج��وُم تَ��بْ��َل��ى وَم��ا بَ��ِل��ي��ن��ا
ن��اِف��ُع ِب��أَْربَ��َد َج��اٌر َف��ف��اَرَق��ِن��ي َم��َض��نَّ��ٍة َداِر أَْك��ن��اِف ف��ي ُك��نْ��ُت َوق��ْد
ف��اج��ُع ال��دَّْه��ُر ل��ُه يَ��ْوًم��ا اْم��ِرٍئ َف��ك��لُّ بَ��يْ��ن��ن��ا ال��دَّْه��ُر َق َف��رَّ إِْن َج��َزٌع ف��ال
ب��الق��ُع َوتَ��ْغ��ُدو َخ��لَّ��ْوه��ا يَ��ْوَم ِب��َه��ا َوأَْه��ِل��َه��ا ك��ال��دِّي��اِر إِال ال��ن��اُس َوم��ا
األََص��اب��ُع ال��رَّاَح��تَ��يْ��ِن إِْح��َدى َض��مَّ ك��م��ا بَ��ْع��َدُه��م َوت��ْخ��َل��ُف أَْرَس��اًال َويَ��ْم��ُض��وَن
س��اط��ُع ُه��َو إِذْ بَ��ْع��َد َرم��اًدا يَ��ُح��وُر َوَض��ْوئِ��ِه ��ه��اب ك��ال��شِّ إَِال ال��َم��ْرءُ وَم��ا
َوَداِئ��ُع ع��اِري��اٌت إال ال��م��اُل َوم��ا ال��ت��َق��ى ِم��َن ُم��ْض��َم��رات إَِال ال��َم��ْرءُ وَم��ا
اْألَص��اب��ُع َع��َل��يْ��ه��ا تُ��ْح��نَ��ى اْل��َع��ص��ا لُ��ُزوُم َم��ِن��يَّ��ِت��ي تَ��َراَخ��ْت إِْن َوَرائ��ي أََل��يْ��َس
َراك��ُع ُق��ْم��ُت ُك��ل��م��ا َك��أَنِّ��ي أِدبُّ َم��َض��ْت الَّ��ِت��ي اْل��ُق��ُروِن أَخ��بَ��اَر أَُخ��بِّ��ُر
ق��اط��ُع وال��نَّ��ْص��ُل اْل��َق��يْ��ِن َع��ْه��ِد تَ��َق��اُدُم ج��ْف��نَ��ُه أَخ��َل��َق ��يْ��ِف ال��سَّ ِم��ثْ��َل َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
َوَط��ال��ُع ِل��ل��ط��لُ��وِع َف��َداٍن َع��َل��يْ��نَ��ا َم��ْوِع��ٌد ال��َم��ِن��يَّ��َة إنَّ تَ��بْ��َع��َدْن َف��ال
َراج��ُع ُه��و َم��ْن اْل��ِف��تْ��ي��اُن َرَح��َل إِذَا تَ��َظ��نِّ��يً��ا إِالَّ ي��ْدِري��َك م��ا أَع��اِذُل
اْل��َق��َوارُع تُ��ِص��بْ��ُه َل��ْم َك��ِري��ٍم َوأَيُّ ِب��اْل��ف��تَ��ى ال��دَّْه��ُر أَْح��َدث ِم��م��ا أَت��ج��َزُع
ص��ان��ُع ال��ل��ُه م��ا ال��طَّ��يْ��ِر زاِج��راُت َوال ِب��اْل��َح��ص��ى ��واِرُب ال��ضَّ تَ��ْدِري م��ا َل��َع��ْم��ُرَك

وأدنى أسلوبًا، منه وأروع لفًظا، منه وأرصن معنى، الشعر هذا من أجمل أتعرف
ال التي الحلوة السذاجة هذه من حظٍّا منه وأعظم بالحق، منه وأنطق الصدق، إىل منه
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تتناول ما أقرب من تتناولها قريب، من تتناولها وإنما بعيد، من الرَّاقية معانيها تتناول
إىل معه تَنُْظر أْن عىل ويحملك ينظر وإنَّما يُجهدك، وال نفسه يُجهد ال اِعُر فالشَّ املعاني؟
هو وإذا اإلنسان، إىل ثم األرض، عىل امُلستقرة الجبال وإىل وتغيب، تطلع التي النجوم
األجيال تذهب باقية، وغروبًا طلوًعا اختالفها عىل النُّجوم أنَّ — معه ترى وأنت — يرى
كذلك الجبال وإذا وتغرب، أخرى مرة لترشق وتَْغُرب، السماء يف تُرشق وهي واألجيال،
يسري، يشء اإلنْساُن وإذا تريم، ال مكانها يف وهي واألجيال، األجيال تذهب ُمستقرة، ثابتة
ويستقر، يثبت أن يستطيع وال وتغرب، النجوم ترشق كما ويغرب، يرشق أن يستطيع ال
يلبُث ال ثم األبصار، فيبهر ساطًعا يرشق كالشهاب، هو وإنَّما وتستقر، الجبال تثبت كما

الرِّيح. تذروه َرماًدا يَْستَِحيل أْن
به، يثق أن ينبغي ال بما وثقته للباطل، وحبه اإلنسان غرور أشد فما وإذن
الَعائفني، أحاديث من بالسخف وتََعلُّله إليه، يطمنئ أْن ينبغي ال ما إىل واطمئنانه
وأمر باطل، كله هذا أمر وإنما الغيب، عن وامُلتحدثني للحىص، واملستشريين والقائفني

الغيب: بعلم استأثر من إىل الغيب

َص��ان��ُع ال��ل��ُه م��ا ال��طَّ��يْ��ِر َزاِج��راُت َوال ِب��اْل��َح��َص��ى ال��ض��َواِرُب تَ��ْدري م��ا َل��َع��ْم��ُرَك

يَْقِصُد حنَي ُمجيٌد َشاعري أنَّ تَرى ألسَت قصري: غري صمت بعد لصاحبي قلُت ثم
وِهَجاءً؟ وَمْدًحا وفخًرا، وصًفا، الحياة: باطل من الشعراء إليه يقصد ما إىل

تأمًال، الحياة: جد من الُحكماء إليه يقصد ما إىل يقصد حنَي ُمجيٌد أنَّه تََرى أََوَلست
ونسًكا؟ وزهًدا، وتفكريًا،

فاقرأ قلُت: الجميل! الشعر هذا من األياُم لنا حفظْت ما أقلَّ ما ولكن بىل! قال:
بأس وال لبيد، عن لحديثنا ختام أحسن فهو الفرج؛ أبو يرويه الذي الحديث هذا معي
جرير بن محمد حدثنا الفرج: أبو قال إسناده. يف الحديث فقيمة اإلسناد، برواية هنا
عروة بن هشام عن وكيع حدثنا قال: جنادة بن سالم السائب أبو حدثنا قال: الطربي

لبيد: بيت تنشد كانت أنها عائشة عن أبيه عن

اْألَْج��َرِب َك��ِج��ْل��ِد َخ��ْل��ٍف ف��ي وبَ��ِق��ي��ُت أَْك��نَ��اِف��ِه��ْم ف��ي يُ��َع��اُش الَّ��ِذي��َن ذََه��َب
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رحم عروة: قال َظهرانَيِْهم! بني نحُن من أدرك لو فكيف لبيًدا! هللا رحم تقول: ثم
أبي! هللا رحم هشام: قال ظهرانيهم! بني نَحُن َمْن أَْدَرَكْت لو بها فكيف َعاِئَشة! هللا
أدرك لو فكيف هشاًما! هللا رحم وكيع: وقال ظهرانيهم! بني نحن من أدرك لو فكيف
بني نحن من أدرك لو فكيف وكيًعا! هللا رحم السائب: أبو قال ظهرانيهم! بني نحن من
ظهرانيهم! بني نحن من أدرك لو فكيف السائب! أبا هللا رحم جعفر: أبو قال ظهرانيهم!
توصف. أن من أعظم فالقصة امُلستعان! هللا نقول: ونحن األصبهاني: الفرج أبو قال

امَلايض أََحبَّ إال الحياَة بعضها يستقبل ال األجيال تميض وكذلك صاحبي: قال
كانوا ماذا ِشْعِري! فليَت َجميًعا! الناِس هؤالء هللاُ َفَرِحَم به، وَضاَق الحاِرضَ وَكِره وآثََرُه،
أكانوا كثري؟ ورش قليل، خري من فيه نحن ما ورأوا األيام، هذه يف عاشوا لو يُقولوَن

لبيد: قول ينشدون

اْألَْج��َرِب َك��ِج��ْل��ِد َخ��ْل��ٍف ف��ي وب��ِق��ي��ُت أَْك��نَ��اِف��ِه��ْم ف��ي يُ��ع��اُش ال��ِذي��َن ذَه��َب

كما الضيق من يجدون ما بوصف يفي ال أنه ويرون البيت، هذا يستقلون كانوا أم
الفرج؟ أبو رأى

أعيش أْن ت ُخريِّ لو ولعيلِّ فيه، أعيش الذي الجيل عىل فراٍض سيدي، يا أنا ا أمَّ قلُت:
وبيئتي، وجييل، عرصي، آلثرت الصالحون، الناس هؤالء فيها يعيش كان التي األجيال يف

لبيد: قول وألنشدت ذلك، من بحظي ولقنعت

ُم��ه��ا َع��الَّ بَ��ي��ن��ن��ا اْل��َخ��الِئ��َق ق��َس��م ف��ِإنَّ��م��ا ال��َم��ِل��ي��ُك َق��َس��َم ب��م��ا َف��اْق��نَ��ْع
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اخلامس الفصل
طرفة1 مع ساعة

«طرفة» اخرتت فقد ُممهًدا؛ وال يسريًا أمرك يكون فلن سيدي يا اليوم أما صاحبي: قال
موضوعه أقرتح أن يف أذنت والذي وبيني، بينك يكون أن أردت الذي للحديث موضوًعا
ال بأني أعرتف وأكاُد امُلعلقة، ونها يَُسمُّ التي مطولته اخرتت وقد حني، إىل حنٍي من عليك
سمعتُك وقد تلك، أو القصة هذه يف البيتني أو البيت له أقرأ فقد آخر؛ شعًرا له أعرف
أجهل فأنا الدِّيوان؛ هذا إىل تصل لم يدي ولكن َمطبوًعا، ديوانًا له بأنَّ تتحدث ما وقتًا

ا. تامٍّ جهًال صاحبك
ولم عليها، صربًا نفيس من أجد فلم هذه امُلَطوَّلة قصيدته من أَْعِرَفُه أْن حاولُت وقد
يف بصاحبته فيها وينسب الديار، فيها يَبِْكي التي األوىل األبيات إال منها أقرأ أن أستطع
وأعلنُت التقدم، عن عجزت الناقة وصف بلغُت فلما التكلف؛ من براءة وال سهولة غري
بمظاهر وَحدِّثني القصيدة، هذه عن أنبئني سيدي يا فهلم الِكتَاب؛ وطويُت اإلْفَالَس
كلهم الُقدماء الشعراء فليس ستفعل؛ أنك أرى وما فيها، البارع والشعر الرائع الفن

للبيد. استقامت التي الخالل هذه جميًعا لهم تستقيم وليست لبيًدا؛

.١٩٣٥ سنة فرباير ٢٧ يف الجهاد بجريدة نُرشت 1
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ابتدأنا ُمنْذُ الحجة ألزمك أْن وال عليك، أشق أن أريد وال النفع، أوثر كنت أني ولوال
أشباه أو َطرفة عليَك والقرتحُت الحوار، ل ألوَّ موضوًعا لبيًدا ِمنَْك رضيُت ملا الحديَث،
وقد اآلن، الفوز يف ألطمعك لك أنهزم أن أكره ال ولكني امُلطوالت، أصحاب من َطرفة
بالحق تعرتف وأن تلقاه، أن ينبغي كما الجد تلقى أن تكره ال أسابيع، بالفوز استمتعت
منا ليس كالم طرفة يقوله الذي الَكالم َهذَا بأنَّ يل تؤمن وأن عليك، نفسه يفرض كما
عقل، تثقيف يف له أَثَر وال قراءته، عىل لنا ُقْدَرة وال قراءته، يف نفع ال يشء، يف منه ولسنا

يموت. أن يف والخريُ ماَت، كالم هو وإنما إنَْساٍن، تقويم أو طبع، تهذيب أو
«طرفتك» شعر يف أنَّ لنا لتثبت نصفني إىل الشعرة وتقسم وتداور ستحاور تراك أم

والتقويم. والتهذيب التثقيف يف وغناء النَّفع، عىل وُقْدَرٌة حياة، من بقية هذا
نصفني إىل الشعرة وتقسيم وامُلداورة، امُلحاورة إال مني عرفت وهْل َضاِحًكا: قلُت
ونفي سبيل، إثباته إىل ليس أن الناس ألف ما إثبات يف والجد أرباع، إىل أو أثالث إىل أو
شاذ التفكري، يف شاذ رجل إني يُقال: وقد سبيل! نفيه إىل ليس أن الناس استيقن ما
تَْجَعلني وأْن الشذوذ هذا عن تَُحوِّلني أْن تُِريُد َفِلَم والحكم؛ الفهم يف شاذ الحديث، يف
أعلم ينكرون، ما وأُنكر الناس، يقره ما أقر امِلَزاج، ُمعتدل امَلنْطق، ُمستقيم ِمثْلك، َرُجًال

يجهلون؟ ما وأجهل الناس، يعلمه ما
فأنت نفسه؛ الشذوذ بهذا يل واالستماع إيلَّ، بالتحدث تكلف إنما أنك أظن أني عىل
الحياة هذه من وتريحك وتُْلِهيك الَغَرابة، هذه فتسليك غريي، عند تراه ال ما عندي ترى
تشذَّ، أْن تُريد إذن فأنَت الدهش: يظهر وهو قال اختالف، وال فيها نبو ال التي املطردة
وجماًال. شعًرا فيها وأنَّ وغناء، نفًعا هذه «طرفة» لقصيدة أن تَتََكلَُّف أو تَْزُعم إِذْن وأَنَْت
فيك الشذوذ أرى أنا كنت وإن شاذٍّا، يََرْونني الناس دام ما أشذ أن أريد نعم، قلت:
أعجب وقد له، حد ال إكباًرا وأكربها شديًدا، حبٍّا طرفة قصيدة أحب فأنا أصحابك؛ ويف
وال شذوذًا، وال إغرابًا هذا يف أرى ال وأنا لبيد، قصيدة أمنحه لم إعجابًا أجزائها ببعض
القدماء، من علم عر بالشِّ لهم الذين مذهب هذا يف أذهب وإنما ذوذ، والشُّ اإلْغَراِب إىل َميًْال

علم. بالشعر لهم يكون يوم املذهب هذا سيذهبون امُلْحَدثني أنَّ وأْزُعُم
مثل ويمنحه أحبه، كما طرفة يحب من املعارصين املحدثني بني أن يف أشك وما
طرفة، شعر تجهل أن من أيرس يشء وأي االعجاب، من أمنحه مما أكثر أو أمنحه، ما
الذين عىل وتقيض وترفضه، فتنكره فهمه، محاولة عن تكسل أو فهمه، عن تعجز أو
األبيات إال القصيدة هذه من تقرأ لم بأنك تعرتف كنت وإذا والشذوذ! باإلغراب يفهمونه
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وأَْعَرْضَت بالَعْجِز، وأَْقَرْرَت عجزَت، حتى الناقة وصف إىل تنتهي تكد لم وبأنك األوىل،
به ويرىض نفسك، إليه تطمُنئ الذي الَعْدِل من ترى فهل الكتاب، وطويت القصيدة، عن

شاذ؟ بأنه القصيدة يحب من وعىل لغو، بأنها تقيض أن ضمريك،
غري يف هذه بُمَطوَّلته واإلعجاب طرفة، ُحبِّ عىل سنتفق أننا إال أظن فما ذلك، ومع

جميًعا. والفن للحق وإخالص صدق نظرة مًعا فيها ننظر أن بعد جهد، وال مشقة
تُحاول أو فهًما، تتكلف أْن ُدوَن آِخِرها إىل أوَّلها من القصيدة تقرأ أن يف والخري
األثر، من نفسك يف ترتكه بما القراءة هذه من فرغت إذا تنبئني وأْن واسِتْقَصاءً، ًقا تََعمُّ
أن أستطع فلم القراءة يف أخذت بأني أنبأتك وقد نفيس، يف تَْرتُكه أْن تُريد أثر وأي قال:

الناقة؟ وصف يف أميض
تجد أن تستطيع ولعلك الناقة، وصف يف تميض أن تستطيع لعلك فاقرأها، قلت:
وأنا إليك، مطمنئ فإني قال: شيئًا، بعده تجد أْن خاص بنوٍع تستطيع ولعلك شيئًا، فيه
ذلك. بعد أَْقَرأها أْن َعيلَّ ولَك فيها، رأيك عن يل وأَِبْن عنها، فحدثني قرأتها، أنك أعلم

بينك أصل أن أريد وإنما درًسا، عليك أُلقي أن أُريد ال إنِّي َسيِّدي! يا كال ُقلُت:
إلحاحك إنَّ قال: الحوار، يَنَْقِطع أْن ا وإمَّ القصيدة، هذه تقرأ أن ا فإمَّ حواًرا، وبيني
ألقرأ لحظة إذْن فأَْمِهْلني أكرهه، ال عف الضَّ مَن يشء عىل ليدالن بي، واستبدادك هذا،
ما الوقت من لك قلُت: الفهم. إىل سبيل وال فهم، غري يف الِقَراءة أكره كنت وإن القصيدة،

تشاء.
بعض أو ساعة القصيدة هذه إىل خاليًا وتركته األمر، بعض إىل عنه انرصفت ثم
الَقِصيدة، يف ينظر زال ما هو وإذا يتحول، لم مكانه يف هو فإذا إليه، ُعْدُت ثم ساعة،
من «الفريوزابادي» قاموس فأخذ مكانه من نهض قد هو وإذا فيها، النظر ويُطيل
األلفاظ بعض املعجم هذا يف يلتمس وأخذ كان، حيث إىل عاد ثم الُكتب، بني موضعه
يدي بني َوَضْعَت َهالَّ والغيظ: الحياء من يشءٍ يف قال ُمقبًال رآني فلما عليه، ت َشقَّ التي
العسري، الضخم املعجم هذا يف والتفتيش البحث عن لتغنيني امُلعلقات رشوح من رشًحا
إىل حاجتك فما تقرأ. أن إليك طلبت وإنما تفهم، أن إليك أطلب لم سيدي يا فإنِّي قلت:
إيلَّ طلبتها التي القراءة هذه كانت فإذا ُمغضبًا: قال الرشح؟ إىل حاجتك وما املعجم؟
يف هو وأغرق الضحك، يف أغرقت وقد قلت دفًعا؟ إليه وتَْدَفُعني الفهم، إىل حاجتي تُثري
إىل دفًعا تدفعك ولم الفهم؟ إىل حاجتك تُثر لم األوىل قراءتك بال فما وإذن االستحياء:
باُل فما إعراًضا، كلها القصيدة عن أعرضت حتى الناقة ترى تكد لم واالستقراء؟ البحث
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عني، تحجب زالت وما عني، حجبت قد بغيضة ناقة إنها قال: اليوم؟ تخيفك ال النَّاقة
الناقة هذه لعقرت استطعت، ولو واملعاني، الصور أروع من أنها أظن ومعاني صوًرا

الرائعة. املعاني هذه إىل ألنفذ محًوا؛ ملحوتها أو نحًرا، لنحرتها أو عقًرا،
وصف أكره كنُت فقد كثريًا، شعًرا فأُهمل هذا الناقة وصف أُهمل أن أخىش ولكني

أذُْكُرهما. أزال ما وفنٍّا جماًال فيه أنَّ تَبَيَّنُْت َمًعا، َدرسناه ا فلمَّ لبيد، قصيدة يف الناقة
نحرها أو ِبَعْقرها أنَّ أظنُّ وما َلبيد، كنَاَقِة َطرفة نَاَقُة فليسْت عليك! بأس ال ُقلُت:
ونحًرا، عقًرا أبيه إبل ويف إبله، يف ُمرسًفا نفسه طرفة كان وقد بأًسا، طرفة عىل أو عليك
للميرس يُهينها كان وكما للهو، يهينها كان كما الضيف، إلكرام اإلبل يهني كان فهو
الوقوف أنَّ أظنُّ فما عندها، الوقوف تُِطل وال بها، تحفل وال هذه ناقته فأهن أيًضا،

عليك. يجدي أو سينفعك عندها
بىل. قلُت: ُمِجيٌد؟ َشاِعٌر َطرفة أنَّ تَْزُعم أََوَلْسَت الحرية: يُشبه يشءٍ يف وهو قال
إهماله يُمكن األجزاء من جزء قصيدته يف يَُكون أْن امُلجيد الشاعر يَْستَِقيُم فكيَف قال:
الحزن من بل األسف، من يشءٍ يف قلُت كلها؟ القصيدة له تَْفسد أَْن ُدوَن عنه واإلعراض
بقايا بإزاء الظن، أكرب يف نحن وإنما لطرفة، قصيدة بإزاء سيدي يا لسنا العميق:
الجميلة والصور الرائعة املعاني وبني بينك تقوم التي الناقة هذه وليست لطرفة، قصيدة
ا، زجٍّ َحظريته يف ت وُزجَّ ا، دسٍّ عليه ت ُدسَّ قد ناقة هي وإنما الظن، أكرب يف طرفة ناقة
فكيف قلُت: بَىل. قال: وآخرها؟ القصيدة وسط تبلغ ألم يشء، يف منها وليس منه ليست
وبني الناقة، فيه وصفت الذي الجزء هذا بني الَعظيم االختالف هذا تفهم أن تستطيع
التي لأللفاظ وتََكلًُّفا إغرابًا الناقة وصف يف ترى ألست األَْجَزاء؟ مَن قبله وما بعده ما
َهِذه أنَّ تََرى ألست ثم اإلخصائيني؟ عند إال بها األلسنة تنطق أْن ويَنُْدر اْسِتْعَمالُها، يَِقلُّ
تسهل اِعر الشَّ لَُغَة وأنَّ الَقِصيدة؟ سائر يف تُوجد أال وتكاُد تَِقلُّ النَّادرة الَغريبة األلفاظ
واألشياء؟ املعاني من غريها إىل الناقة تجاوز إذا ومتانتها جزالتها تفقد أْن دوَن وتلني
أُقحم قد النَّحو هذا عىل النَّاقة وصف أن عىل واضح دليٌل هذا أَنَّ تَُظنُّ أََال ُقلُت: بىل. قال:

إقحاًما؟ الشاعر قصيدة يف
وقد ِديواِنِه، يف ُرويت طويلة، َراِئيَّة أخرى قصيدة اعر للشَّ فإنَّ ُقلُت: أدري. ال قال:
بما عنها وشغل اإليجاز، كل وصفها يف أوجز وإنَّما يُطيل، يَكْد فلم للنَّاَقة فيها َعَرَض
ولم هذه، داليته يف بالناقة يحفل لم أنَّه سيدي، يا ظني وأَكرب والفخر، الغزل من أهمه
قد لها َوْصَفُه ولكنَّ النَّاَقة، بهذه حفل أنه أو القصار، األبيات أو البيتني إال فيها يقل
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الشاعر. قصيدة من ضاع ما الرواة عوض أو الشاعر، أوجز حيث الرواة ل فطوَّ ضاع،
ويحرصون ِصنَاَعة، والتَّعليم الِعْلَم يتخذون كانوا الذين ُرون، امُلتَأَخِّ الرواة رواة؟ وأي
وأوصاف السحاب، وأوصاف الخيل، وأوصاف اإلبل، أوصاف الشباب يعلموا أن عىل

ذلك. يُشبه وما السالح
عور الشُّ هذا كاَن إال — قرأتها ما أكثر وما — األيام من يوًما القصيدة هذه أقرأ فلم
ِبِه ُقِصَد قد َمصنوع، القصيدة أجزاء من الُجزء هذا بأنَّ ِثَقِتي وازدادت قويٍّا، نَْفيس يف

إحصاء. فيه أُحصيت اإلِبل أوصاف من طائفة الشباب تَعليم إىل
للنوق، الشعراء من وغريه لبيد وصف إىل تَنُْظر أَْن تستطيُع أنَّك ذلك، آية ومن
أو اإلبل يتبعون الشعراء أنَّ وسرتى قوية، وحياة واطِّراًدا حركة الوصف هذا يف فسرتى
هذا يتبعون ثم الوحش، حمار أو البقرة أو كالنََّعاَمة بحيواٍن يَُشبُِّهونها أو يُسايُرونها،
الطبيعية الصور استحَضاِر إىل وسيلة هذا يتخذون وهم واضطرابه، َحَركته يف الحيوان
وال حركة من حظ له فليس طرفة؛ قصيدة من الُجزء َهذَا ا فأمَّ عليك؛ وعرضها امُلختلفة،
فيها يحدق وأخذ أمامه، فوقفها النُّوق، من ناقة النَّاِظُم أو اِعُر الشَّ استَحَرض وإنَّما حياة،
ينىس يكاُد ناقة، هي حيث من بالناقة معني فهو دقيًقا؛ تصويًرا يُصورها ثم تحديًقا،
أجزاء لك يُسمي أستاذًا يكون أن إىل فهو الصحراء؛ أهوال وتجشم َفر، للسَّ أَداة أنَّها
الِخَصال، من لها يُْستََجاُد وما الصفات، من األجزاء هذه عىل يحمل ما ويعلمك الناقة،

الشعراء. من غريه يفعل كما نفسه، حياة يستوحي شاعًرا يكون أن إىل منه أقرب
فيه ٌق ُمَوفَّ لعله يدري! ومن قال، فيما حواره أُِطيَل أْن أستطع ولم — صاحبي قال
الحركة عن هنا الشاعر إعراض أنَّ عىل أقرك وال هذا يف رأيك أرى ال فإني الصواب: إىل
دليٌل ويَِصُفها، رها ويَُصوِّ قها يَُحقِّ الناقة أجزاء عند ووقوفه امُلضطربة، والحياة القوية،
وليَس َدائًما، ُمتحرًكا الشاعر يكون أن رضوريٍّا فليس مصنوع؛ الشعر هذا أنَّ َعَىل

والنشاط. والحياة للحركة إال الشاعر يتعرض أال رضوريٍّا
ُمتحركة يصورها أن يستطيع كما مستقرة، َقاِئَمة نَاقته ر يَُصوِّ أْن يَْستَِطيُع والشاعُر
لم أَنِّي ومع بالشعر، ويأتي التصوير يُْحِسَن أْن عىل قاِدٌر كله هذا يف وهو نشيطة،
يُقيد لم أنَّه إيلَّ يَُخيَُّل فقد النَّاقة؛ وصف يف عليه حمل أو طرفة، قاله ما كل بعُد أَْفَهم
ولعله ذلك، أثناء يف يَِصفها وأخذ وتجيء تذهب حرة تركها هو وإنما يْعقلها، ولم ناقته،
بها ُشِغل أَنَُّه ، الظَّنِّ وأكربُ ذلك، خالل يصفها أََخذَ ثُمَّ حراء، الصَّ يف بها وَمَىض امتطاها

الوحش. وُحُمر والبقر النَّعام عن
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أْن أَْستَطيع َفَال وجهه، عىل بعد القصيدة من الجزء هذا أَْفهم لم إني فأَقوُل: وأَُعود
أبياته يف ننظر وأْن الُجزء، هذا ِعنَْد نَِقَف أْن األَْشيَاء أَيَْرس فمن قلُت: بَرأْي، فيه أَْقَطع

نتبني. أن نَستطيع ما أَْمِرِه ِمْن لنتبني بيتًا، بيتًا
أن تُريد ال أنَّك َزعمت َوَقْد الَعنَاءِ، َهذا إِىل َحاَجٍة يف لسُت فإني سيدي! يا كال قال:
فأعفني حواًرا، وبيني بينك تَِصَل أْن تريد وإنما اللغة، غري يف أو اللغة يف درًسا عيلَّ تُلقي
لن األرض وجه فإنَّ أظن؛ كما صحيًحا أو ترى، كما َمصنوًعا وليَُكن الُجزء، هذا من
القصيدة؛ هذه من املفهوم القسم إىل بنا وأرسع ظني، صدق أو رأيك َصحَّ إْن يتغري

َجمال. يُْشِبَهُه أْن قلَّ جماًال فيه أرى فإني
تقوُل، كما القصيدة، من امَلفهوم القسم هذا يف نَأُْخذَ أْن نستطيع أننا والغريُب ُقلُت:
عرضنا ُكلما نحسه الذي النقص هذا نحس أَْن ودوَن شيئًا، َفَقْدنا بأننا نشعر أَْن دوَن
وأضاع حفظ، ما منها وحفظ الزَّمن، عليها ألح التي واآلثاِر امَلنُْقوَصة، البقايا لدرس

أضاع. ما منها
إيجاز يف نفسه عن اِعِر الشَّ حديُث هو إنَّما الِقْسم هذا من يَْلَقانا ما ل أوَّ أنَّ ترى أال
كما إلينا، يُقدمها أو لنا نفسه يَُعرِّف أن يُريد كأنه جامعة، قليلة أبيات ويف وإجمال،
وكأنه نجهل، ما أمره من نَْعِرف أْن نُِحبُّ َوَكأَنَّنا َمرٍَّة، ِل ألوَّ نَْلَقاه فكأنَّنَا امُلْحَدثون، يقوُل

الطويل. امُلفصل الحديث يف معنا يأخذ أن قبل يسريًا، تصويًرا نفسه لنا يُصور
صادًقا تمثيًال وتُمثله أمامك؟ الشاعر تقف كيَف الَقليلة؟ األَبْيَات هذه إىل تَرى أال

له: باالستماع وتستمتع سؤاله، تُطيل أن إىل وتدعوك عليه، وتعطفك إليك، فتحببه

أَتَ��بَ��لَّ��ِد َول��م أَْك��َس��ْل ف��َل��ْم ُع��ِن��ي��ُت أَنَّ��ن��ي ِخ��ْل��ُت ف��تً��ى َم��ْن ق��الُ��وا ال��ق��ْوُم إذا
أَْرِف��ِد ال��َق��ْوَم يَ��ْس��ت��ْرِف��ِد َم��تَ��ى َول��ِك��ْن َم��َخ��اف��ًة ال��تِّ��َالِع ِل ِب��َح��الَّ َوَل��ْس��ُت
تَ��ْص��َط��ِد ال��ح��َوان��ي��ِت ف��ي تَ��ْل��تَ��ِم��ْس��ن��ي وإْن تَ��ل��َق��ن��ي ال��ق��وِم َح��ْل��َق��ِة ف��ي ت��بْ��ِغ��ن��ي وإن
واْزَدِد ف��اْغ��َن ِغ��نً��ى ذا َع��نْ��َه��ا ُك��نْ��َت َوإِْن َرِويَّ��ًة ك��أًس��ا أَْص��بَ��ْح��َك تَ��أِْت��ن��ي م��ت��ى
��ِد ال��ُم��َص��مَّ ال��ش��ِري��ِف ال��بَ��يْ��ِت ِذْرَوِة إل��ى ت��الِق��ن��ي ال��ج��م��ي��ُع ال��ح��يُّ يَ��ْل��تَ��ِق وإِْن

كل ذلك مع حازًما الروح، َخِفيف َرِشيًقا، لبًقا ظريًفا، إليَك ُم يتقدَّ وهو إليه فانظر
أوضح االجتماعي بواجبه شاعًرا الرِّضا، ُكلَّ َعنَْها َراِضيًا الثَِّقِة، أََشدَّ ِبنَْفِسه واثًقا الَحْزِم،
دعوه، إذا يجيبهم فهو لنفسه؛ يُخلق أن قبل ِلَقوِمِه ُخِلق قد ِبأَنَّه يُؤِمُن وأقواه، الشعور
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أن ينبغي ال أو يستطيعون ال كأنهم إليه، الدَّعوة يُوجهوا لم وإْن دعوا إذا يُجيبهم هو بل
اختصاًرا، قومه شباَب يخترص الذي الفتى هو الفتى، كل الفتى هو وكأنه غريه، يدعوا

كلها. القبيلة أثقال عنهم ويحتمل تمثيًال، ويُمثلهم
وال كسًال ال ُمرسًعا غريه، إىل أم إليه أوجهت سواء الداعي، لدعوة يستجيب وهو
نفوس ومأل بنفسه، إعجابًا نفسه مأل الذي الفتى وهو يتبلد أو يكسل وكيف ُمتبلًدا،
يتمثل أن إىل يدفعه الذي الشباب هذا إذن صفاته فأوَّل عليه! واْعِتَماًدا به، إِْعَجابًا َقْوِمِه

إليه. اإلجابة إىل ويُرسع التمثل، أقوى الوطني الَواجَب
كريٌم ولكنَّه الواجب، هذا سبيل يف وامُلغامرة بامُلخاطرة يكتفي ال ذلك بعد هو ثم
بقوته يهرب وال والالجئني، السائلني من بماله يهرب وال يَتَواَرى وال يَْستَِرت ال السلم أيام
وال املنازل، فيها ترى ال التي الَخفية األَماكن ينزل ال هو وامُلستجريين، امُلستغيثني من
إذا يجيب كما ُسئل، إذا فيعطي الظاهرة، األماكن ينزل وإنما امُلحتاجون، إليها يقصد

ُدعي.
األداء، أحسن يه ويَُؤدِّ الشعور، أصدق بواجبه يشعر أنه إىل الرَُّجُل اطمأن وإذا
حقه فمن إشفاق، وال بُخل وال تحفظ غري يف وماله نفسه من قومه وغري قومه ويُعطي

الحياة. نعيم وبني بينها يَُحول وأَالَّ بالَخرْيِ، نفسه عىل يَبَْخل أال
غريك، من وال منك، يسترت ال هو الناس، يحرم ال أنه كما نفسه يَْحِرُم ال وصاحبنا
ساعة يف ا فأمَّ إليه، احتجت إْن فيها تجده أن تستطيع التي األماكن عىل يدلك وهو
يتحدثون ناديهم، يف يجتمعون حيُث هناك قومه حلقة يف تلتمسه أن فتستطيع الجد،
جدهم يف قومه يُشارك فهو التشاور؛ إىل يدعو ما األمر من َلُهم َعَرَض إْن ويتشاورون
ويفرضه ذلك، من يمكنه ما البالء وُحسن والحلم الرُّشد من له ألنَّ شابٍّا؛ كان وإْن كله،

فرًضا. قومه عىل
من أترابه يلتمس حيث هناك، تلتمسه أن تستيطع فأنت الجد؛ ساعات غري يف وأما
عن يقعدون وال إليها، يحتاج حني بأموالهم وال بأنفسهم يَِضنُّون ال الذين امُلرتفني الشبان
ارين الخمَّ هؤالء عند الحانات يف تلتمسه أن تستطيع الفراغ. أوقات لهم تتاح حني اللذات
بها ويَُحبِّبون البادية، شباب بها فيمتعون الحرض، من امُلَعتَّقة خمرهم يحملون الذين
الحانات؛ هذه من حانة يف تلتمسه إليه سعيت إذا سعيك يضيع ولن الحياة، لهو إليهم
حتى وسيسقيك لهوه، يف سيرشكك ولكنه كزٍّا، وال شحيًحا وال بخيًال يلقاك لن فهو
كنت وإن ُغلَّتك، نقعت ٌ َظَمأ بك كان إْن شئت، وما فأنَْت ذلك عىل يُْكِرَهك َلْن وهو تُْرَوى،

عليك. بأس وال غنى، هللا فليزدك غنيٍّا
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فستعلم شئت، من تسأل أن تستطيع فأنت تلقاه؛ أن دون عنه تسأل أن أردت فإذا
أرشف من الكريم الرشيف هو وإنما خطًرا، أقلهم من وال قومه أوساط من ليس أنه

وأرقاها. مكانة أرفع يف منها وهو وأكرمها، البيوتات
لهوه، ويف جده، يف األدنني، أرسته ويف قومه، ويف نفسه، يف الشاعر هذا اآلن أعرفت
ترى أَْن وِمْن إْمَعانًا، َمْعِرفته يف تُمعن أن من عليك بأس فال وإذن فراغه، ويف عمله يف
بهذا، إليك التحدث يف اللذة من شيئًا يجد وهو الفراغ. أوقات وينفق يلهو حني مجالسه

يتبذل. وال يسف ال ولكنه يتحفظ، وال يتكلف ال

وُم��ْج��َس��ِد بُ��ْرٍد ب��ي��ن ع��َل��يْ��ن��ا تَ��ُروُح َوَق��يْ��نَ��ٌة ك��ال��نُّ��ُج��وِم ِب��ي��ٌض نَ��َدام��اَي
ال��م��تَ��َج��رِِّد بَ��ض��ُة ال��نَّ��َداَم��ى ِب��َج��سِّ َرِف��ي��َق��ٌة ِم��نَ��ه��ا ال��ج��يْ��ب ِق��ط��اُب َرِح��ي��ٌب
ِد تَ��َش��دَّ ل��م َم��ْط��ُروق��ًة ِرْس��ِل��ه��ا َع��َل��ى ل��ن��ا انْ��بَ��َرت أَْس��ِم��ِع��ي��ن��ا ُق��ل��ن��ا ن��ح��ُن إذا
َرِدي ُربَ��ٍع ع��ل��ى أَظ��آٍر تَ��َج��اوَب َص��ْوتَ��َه��ا ِخ��ْل��َت ص��ْوت��ه��ا ف��ي ��ع��ْت َرجَّ إذا

تجده وإنما النَّاس، وأْخالط الصعاليك يُنادم ُمتبذًال، الحوانيت يف تجده ال فأنت
ال وهم النجوم، كأنهم بيًضا مثله، أحراًرا ممتازين كراًما قوًما ينادم ممتاًزا، كريًما فيها
لهو أصحاب هم وإنما — التعبري هذا صح إن — الخشن الجاف الرشاب هذا يحبون
جميلة قينة لهم أيًضا، ويستمتعون ويسمعون بُون يْرشَ فهم الفن، من حظ له مرتف
وهي رخصة، بضة وهي أيًضا، وحنينًا وحنانًا رقة صوتُها ُملئ قد الصوت، حسنة
أشبه هي وتجميش، دعابة من يحبون بما عليهم تبخل وال عنهم، تحتجب ال لهم ُمتبذلة
الحرب أيام الجند بها يتغنى كان التي الفرنسية، األغنية تصورها التي الفتاة بهذه يشء
ومن السذاجة، وهذه الحرية، بهذه القينة هذه تصوير ويف «مدلون» يسمونها والتي
عىل صاحبنا أن تظن أن وإياك ا، حقٍّ رائع بدوي جمال االحتياط، يف غلو وال تكلف غري
لحسه، استجابة بالنساء واالستمتاع الرشاب يف وقته ينفق أو عبثًا، يلهو وفراغه شبابه
إليه؛ وأسأت فهمه أخطأت هذا به َظنَنَْت إْن فإنَّك اللذة، إىل الفطري امليل لهذا وطاعة
لذة صاحب هو وإنما الحس، لرتيض الحس عن تصدر غليظة لذة صاحب ليس فهو
حوادثها عىل دقيق حكم وعن للحياة، اختبار وعن فلسفة وعن تفكري، عن تصدر رقيقة
اللهو، يف إرسافه عليه فأنكروا الظن؛ هذا مثل َقْوُمه به ظنَّ وقد ونتائجها، وخطوبها
قومه ألن بذلك؛ يحفل لم ولكنه وتحاموه، وقاطعوه فاجتنبوه والتليد، الطارف وإتالفه
فهي فلسفته، إدراك يف ُمقًرصا فهمه، عن عاجًزا كقومه تكون أن فاحذر يفهموه، لم
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البيئات من كثري يف تجدها خالدة فلسفة وهي تُْفَهم، أن خليقة سهلة يسرية فلسفة
الدين: فيها يؤثر لم التي الحارضة أو الدين، إليها ينفذ لم التي البادية

وُم��تْ��َل��ِدي َط��ِري��ف��ي وإنْ��ف��اق��ي وبَ��يْ��ِع��ي وَل��ذَّت��ي ال��خ��م��ور تَ��ْش��راِب��ي زاَل وم��ا
اْل��ُم��ع��بَّ��ِد ال��بَ��ِع��ي��ِر إْف��َراَد وأُف��ِردُت ك��لُّ��ه��ا ال��َع��ِش��ي��رُة ت��ح��ام��تْ��ن��ي أَْن إل��ى

فهمه، يُحاولوا لم آخرون قوم فهناك فأنكروه، فهمه عن َعَجزوا إْن قومه أنَّ عىل
واألَْرشاف وإعانته، عونه إىل امُلحتاجون الفقراء وهم حال، كل عىل ينكروه لم ولكنهم
حريٌص ذلك مع وهو به، يعتزون وهؤالء إليه، يفزعون أولئك وَمكانته، ِلُسؤُدِدِه امُلْكِربوَن
كيف له فاسمع إقناًعا. بها ويُقنعك عنها، ويذود فيها، ويَُجاِدلُك فلسفته، يعرض أْن عىل

يقول:

م��ْخ��ِل��ِدي أَن��َت َه��ْل ال��لَّ��ذَّاِت أَْش��َه��َد وأَن ال��َوغ��ى أَْح��ض��َر ال��زَّاِج��ِري أَيُّ��ه��ذا أَال
يَ��ِدي َم��ل��ك��ْت ِب��م��ا أُب��اِدْره��ا َف��َدْع��ن��ي م��ِن��يَّ��ت��ي َدْف��ع تَ��ْس��ت��ِط��ي��ع ال ُك��ن��َت ف��ِإن

َعْن وذَوًدا للواجب أداء الحرب إىل ويُرسع ويُغامر، يُخاطر حني يَلُومونه فالَّذين
فاملوُت الحرب، عن أعرض إذا الخلود يضمنوا أْن يَْستَِطيعوَن ال ِألَنَّهم يُْخِطئُوَن َقْوِمِه،
من بحظه واألخذ اللذات، شهود عىل يلومونه والذين املوت، إىل يسَع لم هو إذا إليه َساٍع
إذا خالدة حياة له يضمنوا أن يستطيعون ال ألنَّهم ُمخطئون الحياة، ولهو الدنيا نعيم
وال فيها لذة ال التي الجافة الَخِشنَة الطويلة الَحياة هذه قيمة وما اللذات، عن أعرض
املوت، ِمَن بُدٌّ يَُكن لم وإذا لذة؟ من فيها ملا إال الحياة عىل النَّاس يحرص وهل نعيم؟
والبخيل، بالجواد والغني، بالفقري ا ُمِلمٍّ املوُت كان وإذا يشء، املوت وراء يُكن لم وإذا
والجسم النفس بلذات الحياة هذه يف املرء يأخذ أْن الخري أفليس والجبان، وبالشجاع
بأعظم باألخذ ويُريضجسمه الدنيات، عن واالرتفاع الواجب، بأداء نفسه فرُييض جميًعا،

وامَلتَاع؟ اللذة من له يُتاح ا ِممَّ ُمْمِكٍن نصيٍب

ِب��اْل��يَ��ِد وثِ��نْ��يَ��اُه ال��ُم��ْرَخ��ى ل��َك��ال��طِّ��َوِل ال��َف��تَ��ى َ أَْخ��َط��أ َم��ا ال��م��ْوَت إنَّ ل��َع��ْم��ُرك
يَ��نْ��َق��ِد ال��َم��ِن��يَّ��ِة َح��بْ��ِل ف��ي يَ��ُك َوَم��ْن ِل��َح��تْ��ِف��ِه يَ��ُق��ْدُه يَ��وًم��ا يَ��َش��أ َم��ا َم��تَ��ى
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البدوي التشبيه هذا ، حدٍّ غري إىل البَيْتنَْيِ ِبَهذَيِن فمفتُوٌن أنا ا أَمَّ صاحبي: قال
وإنما القاِتم، امُلظلم باليأس عليك يشق وال األمل، إىل سبيًال يدع ال الذي الصارم الصادق

النفوس. إىل املحبب امُلطمنئ واإلذعان والحالوة الدعة ِمَن يشء يف ُموئس هو
أو جهًدا، فهمه يف يتكلف أن دون إنسان كل يفهمه الذي القريب التشبيه هذا
نفسك ترى حتى وتفهمه، تسمعه تكاد ال الذي التَّْشِبيه هذا شاق، التَّفكري إىل يَحتاج
أنَّ لوال سريته، تسري أن وتهم إليه، وتنظر عنه، وتفهم له، تسمع الشاعر مع البادية يف
ينتهي الذي األمد هو ليس املوت وبأنَّ اللذة، غري أُخرى َغاية ِلْلَحياة بأنَّ يُنبئك ِدينًا َلَك
الشاعر إيلَّ ويَُحبُِّب ويخلبني، يفتنني ِجَهاِتِه جميع من الرَّائع التشبيه هذا األحياء، إليه
يف هذا ليكن ولكن بأس، ال قلُت: الحديث. عنه نطيل أن إليك أطلب أْن عىل ويَْحِملُني

امُلقبل. األسبوع
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طرفة1 مع أخرى ساعة

كان الذي املوعد يف لقيته حني النشاط، ظاهر وال ُمبتسًما، وال ُمبتهًجا، صاحبي يكن لم
أَْعَرَض أَْمِرِه، عن سألته فلما الفتور، ظاهر البال كاسف محزونًا كئيبًا كان وإنما بيننا،
وأنت عليك، أرد أن تريد وماذا قال: السؤال، يف عليه ألَحْحُت ا َفَلمَّ يُجيب، أَْن وأَبَى َعنِّي
النَّاس ألسنة يفَّ وأطلقَت يل، ورثاه عيلَّ، الصديق إشفاق وأثرت العدو، بي أشَمتَّ قد
الذهن وبالدة والغفلة، للجهل يُرضب األندية يف مثًال تجعلني وِكْدت خرية والسُّ بالُفكاهة

االطالع. وقلة
تحتاط، وال تتحفظ ال التبسط، من يشءٍ يف أحاديثنا تُذيع إنك قال: ذاك؟ وما قلت:
تنفي وال الغثاء، منه تزيل وال تنقيه، وال تصفيه ال لك، أقوله مما كثريًا عني فرتوي
األقالَم ولكنَّ الحديث، من املألوف يف األلسنة به تجري الذي السخف هذا من كثريًا عنه
بأس ال حظٍّ عىل دائًما تُْظِهُرني فأَنَْت األحاديث؛ هذه ل تَُسجِّ حني عنه وترتفع تتجافاه،
لست أني الناس بعض ظنَّ لقد حتَّى والتقصري، اإلِْهَمال ومَن والقصور، الغباء من به
ابتكاًرا، وابتكرته اخرتاًعا، اخرتعته قد خيايل شخص أنا وإنَّما بالفعل، موجوًدا شخًصا
األمر. حقيقة يف هو كما ال والعجز، الضعف من خصمك يكون أن تُحب كما وصورته
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ويتندرون منك، يَْسَخُرون قوًما رأيت فقد ؛ الحقِّ بعض تقوُل فيما إنَّ ُمبْتَِسًما: قلُت
له حول ال الناس، من رجًال استضعفت قد أَنِّي األَْصِدقاء مَن َصديٌق يل زعم وقد َعليك،
أحىص قد امَلاِكَر ِديَق الصَّ َهذَا أنَّ إال أرى وما الحوار، هذا يف خصًما اتخذته ثم قوة وال
حتَّى ويُغريك، يُهيجك ِبَك َزاَل وما ِعنَْدك، بي فوىش إليَك اهتدى َحتَّى وبََحَث واستقىص،
تَْسَمع أْن لك أُِحبُّ ولست بأًسا، الناس يقول مما عليك أرى ولسُت وحنًقا، غيًظا مألك
أُِحبُّ وإنما بأصدقائه، يعبث أن من يتحرج وال امَلْكِر، يف لذة سيجد الذي الصديق لهذا
أن من استوثق الناس وأي الناس! ألسنة أمن الناس وأي كله، هذا عن تَْرتَِفَع أْن لك
وأقالمهم، ألسنتهم، عنه وسيكفون الخري، فيه وسيُقولون الظن، به سيحسنون الناس
تجري مما أكثر الرش عىل الحياة أموُر تَجري وإنَّما وِوَشايتهم! ِسَعايتهم عنه وسيصدون
يُساق وما فيك، يُقال ملا فاصرب اإلحسان، إىل منهم أرسع اإلساءة إىل والناس الخري، عىل

إليك. يرقى أن ينبغي ال من فيك فتطمع ْعَف الضَّ تُْظِهر وال إليك،
فيما تستطيُع ال ولكنَّك يُكتب، حنَي سهٌل يقال، حني يسري كالم هذا َصاِحبي: قال
كما عنه وتغيض أصرب، أن تريد كما عليه تصرب وأن ألقى، ما بعض تَلقى أْن أَْعتَِقُد
وما له، تتعرض أن تُحب ال ملا تَُعرِّضني أْن ينبغي ال مثلك رجٌل وأنا أغيض، أن تريد
أمثالهما وعن عنهما الحديث كان إذا وطرفة، لبيد وأمثال وطرفة، لبيد أمر من يعنيني

االزدراء. هذا ومثل السخرية، هذه ملثل سيَُعرِّضني
ما أكثر فما فيه، أنظر ولم طرفة، ديوان أَر لم أني املايض األسبوع يف أذعت لقد
يف بهذا تحدثت لقد عليك، بأس ال قلُت: العائبني! وعيب امُلستهزئني استهزاء من سمعت
الظنون، بي تظن أن آمن فلم ذلك ومع وضوح، بعده ليس ووضوح رصيحة، رصاحة
«الجهاد» إىل فيكتُب الريف، يف ُمقيم أدب كاتب يتفضل وأن امُلشفقون، عيل يُشفق وأن
إيلَّ نُسخة إلرسال ُمْستَِعدٌّ وأنه ُطِبَع، قد أنه أعرف ولم طرفة ديوان أَر لم أني يظن أنَّه

به. بأس ال الذي باملفصل النُّسخة هذه أمر من ينبئني ثم ذاك، إىل احتجت إن
الذي الديوان هذا رأيُت قد فإني الشكر؛ أجمل فضله األديب للكاتب أشكر أني ومع
الجاهليني، من جماعة، دواوين مع الَخاِرج يف ْت نُِرشَ أُخرى طبعًة له ورأيُت عنه، تحدث
أني ظن من منهم فإن طرفة؛ ديوان تر لم أنك من أذعت بما يعيبونك الناس كان فإذا

الظنون. بي الناس يظن أن يُسوءني ال فإنِّي لك؛ الناس عيب يُسوءك فال أره، لم
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تنقيض، ال شئون الناس وبني وبينك َوِخَصام، اٍع ِرصَ صاحب أنت سيدي يا قال:
فأنَت فيك؛ ويقولون فيهم وتقوُل عليك، ويَْصِربون عليهم وتصرب لك، ويثبتون لهم تَثبت
فال أحًدا أعيُب وال يشء، يف الخصومات هذه من َفلسُت أَنَا ا أمَّ خصومتهم، من شئت وما
الذي الرش هذا عيلَّ ستجر الشعراء هؤالء عن أحاديثنا كانت وإذا أحد، يعيبني أن أُِحبُّ

اليوم. منذ فلنَْقَطعها األحاديث هذه يف َزاهد فإنِّي أقبله؛ وال أريده ال
أن ينبغي فما تحب، ما وأحب تكره ما أكره مثلك َرُجٌل إنِّي لك: َفأَُقوُل وأَُعوُد
وأسمُع إليك، أتحدث ألني إال ليشء ال واالستهزاء، للسخرية وال والعيب، للوم تعرضني

والغرور. وللتزويد والتكثر، للتكلف اجتناب ويف وصدق، رصاحٍة يف منك،
يف وتُرسف وتُحاورني، تُجادلني ذا أنت ها فيه؟! أنت مما أكثُر غرور وأي قلُت:
عيلَّ وتُْمِيل الُعهود، عيلَّ تأخذ أْن تُريُد وَكأَنَّك واإلباء، التمنع وتُظهر والِحوار، الِجدال
لتشهد ُكنت ما وأنك بالوجود، األحاديث ِلَهِذِه َمِديٌن أَنَّك الِعْلِم َحقَّ تَْعَلُم وأنَت وط، الرشُّ
الحياة من وأمنحك ابتكاًرا، وأبتكرك اخرتاًعا، أخرتعك لم لو الحياة، لتشهدك أو الحياة،
فحدثني وإال الجواب، وتنتظر السؤال وتُلقي وتُحاور، تجادل أن من يُمكنك ما والَحَركة
أنَّ تظن وهل األحاديث؟ هذه قطعنا إذا تكون أْن تستطيُع وكيف كنت؟ ومتى أنت؟ من
يسألني كتب من إيلَّ كتب ولقد فيك؟ يجادلون أو بك يلهجون أو عنك يتحدثون الناس
رفقت وقد الخيال؟ آثار من أنت أثر أم بالفعل؟ أنت أموجوٌد أمرك: يف الحق وجه عن

ا. حقٍّ موجود شخص أنك يقدر وتََرْكتُه سأل، من أُجب فلم عليك، وأشفقت بك،
انخدعت وقد هذا يف غرابة وأي إليه، واطمأن صدقه، ثم رجحه، ثم هذا، ظن ولعله
عنه، وتَذُود ُدونه تُناضل وأخذت ، ُمستقالٍّ ا خاصٍّ وجوًدا لك أن وظننَت نفسك، عن أنت
ُغروًرا أفرأيَت األمر؟ حقيقة يف موجود أنك لو بك فكيف رشوط، وأي الرشوط وتُْمِيل

الغرور؟ هذا من أكثر
وما يشء، أنكم ترون فأنتم غروري؛ من أقل ليس سيدي يا أنتم غروركم قال:
وتحمدون وتُنكرون، وتعرفون وتسخطون، تَرَضون وأنتم بيشء، األمر حقيقة يف أنتم
لذَهبتم القضاء شاء ولو كنتم، ما القضاء ولوال وترفضون، القضاء من وتقبلون وتذمون،

أقبلتم. حيث من
من تعرفه ما ِمنِّي تُنِْكُر بالك وما أذنيك! إىل فيه غارق أنت ما عيلَّ تأبى بالك فما
بد يل يكن ولم ُموِجده، عىل وتمرد ُمنشئه، عىل تََجنَّى من أول لست َسيِّدي! يا كال نفسك!
صادقة صورة أكون أن إذن فينبغي أوجدتني، أنك تزعم فقد والتمرد؛ التجني هذا من
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ِزلُت وما عيب، من فيك يخفى أو يظهر ما كل فيه يتمثل وُمختًرصا عليك، داالٍّ وأثًرا لك
تحتاط أن دون تشاء بما عني تتحدث أن أحب ال أني يف قبل من أُِلحُّ كنُت كما اآلن أُِلحُّ
التي الَخاِطئة األحكام هذه من وتَْعِصمني بي، الظن سوء وبني بيني فتحول حديثك، يف
لومك يُخطئ لن فإنَّه شطط؛ من الكالم هذا يف يُكن ومهما لها، أَتََعرَّض أْن أُِحبُّ ال
أن ينبغي كان فقد ابتكرتني؛ حني ابتكاري وال صورتني، حني تَصويري تُحِسْن لم ألَنَّك
غري يف ويُجادل ضعف، غري يف يُحاور أن عىل قادًرا االسم، بهذا خليًقا خصًما لك تُنشئ
لك تتخذ أن ا فأمَّ مطولته، وفهم ديوانه قرأ قد يكون أْن بعد طرفة عن ويتحدث جهل،
فهذا النفي؛ عن عاجز وهو وتثبت الَقوِل، عن َعاِجٌز وهو تَُقول ثُمَّ َغافًال، جاِهًال خصًما
أن من عليك بأس وال قوي، خصب خيال عىل وال مهارة، عىل وال براعة، عىل يدل ال يشء
أو به تثوروا أن ينبغي ال بمن وتتنكرون تَثُورون َجميًعا زلتم فما لك، وأتنكر بك أثور

له. تتنكروا
به، أتحدث أن أريد ُكنت بما إليك وتحدثُت غمرتها، نفيس عن جليُت وقد واآلن
ما الحديث هذا من تُذيع أْن ولك طرفة، يف الحديث إىل نعود أن من بأًسا أرى فلسُت
فثق تَْفَعل، أْن تعودت كما تُصورني أن إال أبيت فإن وتحتاط؛ تتحفظ أن عىل شئت،
ما إىل أضطرك َحتَّى امُلَراَجَعة يف عليك وأُِلحُّ وأَُراِجُعك، سأَُراِجُعك، ألني امُلنترص أنا بأني

القدماء. الشعراء عن الحديث عليك أنغص أو ، أُِحبُّ
يف األشخاص يخلقون الُكتَّاب أَْمثَالك من قليلة غري َجَماعة أنَّ تَْجَهل أنَّك أظن وما
بك، إال أوجد ال أني تظن أن والخطأ شطًطا، منهم يلقون ثم خلًقا، واألحاديث القصص
من بد فال سيدي، يا أنشأتني قد دمت فما شئت، متى عني تستغني أن تستطيع وأنك
ِبأَنَّ وثِْق أُريد، ما لكل تُذعن لم إن أُريد، ما لبعض تُذعن أن بد وال أنا، كما تحتملني أن
األشخاص من األحياء حياة عىل ُسلطانًا وأشدَّ أثًرا أعظم يكونُون قد الَخياليني األَْشَخاص

ريب. وال فيها شك ال التي الواقعة بالحياة يستمتعون الذين
يف طرفة يعرضها التي الفلسفة هذه عن املايض األسبوع يف نتحدث كنا وأظننا
جد حياة تكن لم والتي يحياها، كان التي الحياة تلك تفسري يف عليها ويعتمد قصيدته،
ومن واللهو، الجد من معتدًال مزاًجا كانت وإنما للنفس، مفسد لهو حياة وال مظلم،
من لنفسه ينبغي وما لقومه، ينبغي ما بني عادلة قسمة مقسومة كانت والفراغ، العمل

عليه. الحقِّ
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واضحة إبهام، وال فيها غموض ال الوضوح، كل واضحة حياة كله هذا مع وكانت
ينية، الدِّ الَحياة فيهم تُؤثر لن الذين الناس من لكثري وواضحة تقدير، أقل عىل لصاحبها
بَْعَد أنَّ يعرف لم اِعُر الشَّ دام وما لها، تُذعن لم نُُفوَسُهم ألَنَّ ا وإمَّ يَأَْلُفوها، لْم ألَنَُّهم ا إمَّ
يالئم أن إىل مضطر وهو وغايتها، الحياة آخر املوت يرى أن إىل مضطر فهو شيئًا؛ امَلوِت

املوت. إىل تنتهي التي الحياة هذه وبني سريته بني
وأخذ نَْفَسه، وأَْرَىض قومه، َفأرىض تَْوِفيٍق، أَْحَسَن امُلالءمة هذه إىل ق وفِّ قد والشاعر
يسلك أنه وأحسَّ واْسَرتَاَح، اْطَمأَنَّ إال ُكلِّها َحيَاِتِه إىل َوال ِسريَته إىل وال عمله، إىل ينظر ال
من يمنعه ما فليس شك؛ غري من ميت هو غريها، يسلك أن له ينبغي ال التي الطريق
امُلستغيث يغيث حني املوت إىل يَْسَعى وهو إليه، املوُت يسعى كما املوت، إىل يسعى أن
فيرشب الحياة، لذات من بحظه يأخذ حني املوت إىل يَْسعى أنَّه كما للداعي، ويَستجيب
ما أيامه من ينفق حني املوت إىل يسعى وهو آخر، حينًا وُمغتبًقا حينًا، ُمصطبًحا الخمر،
يستمتع وأْن يتصورها، أن يستطيع كان كما ساذجة يسرية الحب بلذات مستمتًعا ينفق،
واملعاني، الخواطر من اخرتاعه إىل حاجة ال ملا اخرتاع وال تصنع وال تكلف غري يف بها
حفل ملا لوالها ثالثة أغراًضا لحياته جعل قد هذا أجل من وهو واألغراض، الغايات ومن

بالحب. واالستمتاع املستغيث، ونجدة الخمر، رشب وهي: لها، اهتم وال بالحياة،
غري ُمعقًدا عًرصا أدرك أو فيها، عاش التي البيئة غري معقدة بيئٍة يف عاش أنه ولو
هذه غري أُخرى لذاٍت لنفسه والبْتََغى الحياة، يف األعىل َمثَله لتغري أدركه، الذي العرص

الساذجة. اليسرية اللذات
أنك إال أرى وما أَْستَْمِتع، أْن إال يل يبَق ولم امُلتحدث، أَنَْت أصبحَت فقد ُمبتسًما: قلت
لألحاديث وتهيأت هذا فعلت لو أنك يف أشك وما تجيء، أن قبل الحديث لهذا تهيأت قد
لُمتني وملا تقصري، أو قصور من فيه تورطت فيما توَّرطت ملا عليها تُْقِبل أن قبل املاضية

التقصري. أو القصور هذا من صورته ما تصوير يف ذلك بعد
يف عاش لو طرفة أن تزعم حني شيئًا تقول ال أنَّك أُالحظ أن يف أستأذنك أني عىل
الحياة يف األعىل مثله لكان أدركه؛ الذي غري عًرصا أدرك أو فيها، عاش التي غري بيئة

الرائعة: أبياته يف صورها التي اليسرية اللذات هذه من أرقى

ُع��وَِّدي ق��اَم م��ت��ى أَْح��ِف��ْل ل��م َك وَج��دِّ اْل��َف��ت��ى ِع��ي��َش��ِة ِم��ْن ُه��نَّ ثَ��الث َول��ْوال
تُ��زب��ِد ب��اْل��م��اءِ تُ��ْع��َل م��ا م��ت��ى ك��م��يْ��ت ِب��َش��ْربَ��ٍة ال��ع��اِذالِت َس��بْ��ق��ي ف��م��ن��ُه��ن
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ال��م��ت��ورِد نَ��ب��ه��تَ��ُه ال��َغ��َض��ا َك��ِس��ي��ِد ُم��ح��نَّ��بً��ا ال��ُم��ض��اُف ن��اَدى إِذا وَك��رِّى
��ِد ال��ُم��ع��مَّ ال��طِّ��َراف ت��ْح��َت ب��ب��ْه��ك��نَ��ٍة م��ْع��ج��ٌب َوال��دَّْج��ن ال��دَّج��ن ي��وِم وت��ق��ِص��ي��ر
��ِد يُ��خ��ضَّ ل��م ِخ��ْرَوٍع أَْو ع��ش��ٍر ع��ل��ى ع��لِّ��ق��ْت وال��دم��ال��ي��َج اْل��بُ��ِري��َن ك��أَن

أنَّ أيًضا واضح ولكن والعصور، البيئات بتغري تتغري الُعليا امُلثُل أنَّ ا جدٍّ فواضح
أو بيئته، غري بيئة يف طرفة عاش فلو والعصور، البيئات بتغري يتغريون كذلك األشخاص
ِمَن ولكاَن شخصيته، لتغري نتيجة فلسفته تغري ولكان َطرفة، َكاَن مَلا ِه، َعْرصِ َغرْيَ عٍرص
رويناها. التي األبيات كهذه الشعر من أبيات يف رها صوَّ أنه لو فلسفته تُعجبنا أَالَّ الجائز
ويكلف الَحياة، يُحب إنما أنه اآلن لك يَْزُعم ٍث ُمتََحدِّ أو َكاِتٍب أو شاعٍر يف َرأيَك وما
قراءة أو الكتب، وقراءة القهوة ورشب بالتدخني، فيها يستمتع ألنه عليها؛ ويحرص بها،
مهما تُرضيك أو تعجبك، هذه فلسفته أن أترى للُمحارضين؛ االستماع أو الصحف،

؟ الَفنِّ أسباِب من وتَْزيينها تَْصِويِرها يف يتكلف
قد الشاعر وألنَّ ساذجة، حياة تمثل ساذجة ألنها هذه طرفة فلسفة تُعجبنا إنما
أيًضا نعجب وإنَّما وحدها، الشعر هذا بمعاني نعجب ال فنحن تصويرها، فأجاَد صورها
ُمطمئنني اِعَر الشَّ نَُسايُر أَنَّنا ذَِلَك وآيَُة القوي، وأرسه الرَِّصني، وأُْسلُوبه الجزل، بلفظه
نَْستَطع لم األبيات هذه من األخري البيت بلغنا إذا حتى به، ُمعجبني َعنُْه، َراضني إليه،
األعىل مثله فإن والتبسط؛ التسامح من قليل غري يشء فيها ابتسامة من أنفسنا نمنع أن
وتعظم تطول التي هذه صاحبته يف رأيك وما االبتسام، يثري مما يخلو ال املرأة جمال يف

تعليًقا؟ الحيل عليها علق شجرة كأنها حتى الخباء، تحت
من الناس بني بأنَّ ثق ولكن أنت، تُعجبك ال الصور هذه إنَّ ُقل صاحبي: قال
ارتفاع املرأة جمال يف األعىل مثلهم يكون أن يكرهون وال اإلعجاب، أشد بها يعجبون
َلذَّات من فدعنا ُقلُت: التشبيه. هذا مثل يُثري الذي النحو وهذا الجسم، وضخامة الَقاَمِة،
ُحبَّه ُر يَُصوِّ الذي البديع البيت هذا عند بنا وقف الحياة، يف الُعليا ُمثُله ومن اِعْر، الشَّ
الرشاب لذة ومن ممكن، حظ بأعظم لذاته من يأخذ بأْن وكلفه عليها وحرصه للحياة،
وبني بينه األسباب وتقطع األبدي، بالظمأ عليه فيقيض املوت، يُدركه أن قبل خاصة

الري.

��ِدي ال��صَّ أَيُّ��ن��ا غ��ًدا ِم��تْ��ن��ا إِن َس��ت��ْع��َل��ُم ح��ي��اِت��ِه ف��ي نَ��ْف��َس��ُه يُ��َروِّي ك��ِري��ٌم
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من ُر يَُصوِّ َما ِمْقَداِر إىل وانُْظر األَِخرِي، طر الشَّ يف امُلؤنِس النَِّذير هذا إىل فانظر
اللذات وبني واألحياء، الحياة بنَي األسباب تنقطع حني لها آخر ال التي الحرسات هذه
ارتوى، حتى الحياة يف َب َرشِ أََحُدهما رجلني، بني امُلوازنة هذه إىل وانظر بها، وامُلستمتعني
إذا ب الرشُّ وبني بينه فسيُحال أحدهما ا فأمَّ الصدى، واحتمال بالظمأ نفسه أخذ واآلخر
وبني بينه فسيحال اآلخر وأما يموت، أن قبل الرشب وبني نفسه بني حال وقد مات،
الري، هذا أثر يجد لعله يدري! ومن يموت، أن قبل ارتوى قد ولكنه مات، إذا الرشب
أثناء الري نفسه حرم الذي ذاك صاحبه حظ من أقل يكون أن الصدى من حظه ولعل

الحياة!
أيًضا املساواة من تصوره وما اليأس من ره تَُصوِّ ما وإىل األبيات هذه إىل انظر ثم

املوت: بعد

م��ْف��ِس��ِد ال��بَ��َط��اَل��ِة ف��ي غ��ِويٍّ ك��َق��بْ��ر ِب��م��اِل��ِه بَ��ِخ��ي��ٍل ��اٍم نَ��حَّ َق��بْ��َر أََرى
م��نَ��ض��ِد ص��ِف��ي��ٍح ِم��ن ص��مٌّ ص��ف��ائ��ُح َع��َل��ي��ه��م��ا ت��راٍب ِم��ْن ُج��ثْ��َوت��يْ��ن تَ��رى
ِد ال��ُم��تَ��َش��دِّ اْل��ف��اِح��ِش م��اِل َع��ِق��ي��َل��َة ويَ��ْص��ط��ف��ي ال��ِك��راَم يَ��ع��ت��اُم ال��م��ْوَت أَرى
يَ��نْ��َف��ِد وال��دَّْه��ُر اْألَي��اُم ت��ن��ُق��ِص وم��ا ل��ي��َل��ٍة ك��ل ن��اِق��ًص��ا َك��ن��ًزا اْل��َع��يْ��َش أَرى
ِب��اْل��يَ��ِد وث��نْ��ي��اُه ال��ُم��ْرَخ��ى ل��ك��ال��طِّ��َوِل اْل��َف��ت��ى َ أَْخ��ط��أ م��ا ال��م��ْوَت إنَّ َل��ع��ْم��ُرَك
يَ��ن��َق��ِد ال��ِم��ن��يَّ��ِة َح��بْ��ِل ف��ي ي��ُك وَم��ن ل��َح��تْ��ِف��ه يَ��ُق��دُه ي��ْوًم��ا ْ ي��ش��أ م��ا م��ت��ى

الذي الكريم وقرب الَحِريِص البخيل قرب بني ما لك تَُمثُِّل التي ورة الصُّ هذه إىل أترى
حجارة عليها تراب جثوة كالهما وامُلساواة؟ التشابه من ِبَحياِتِه، ويَْستَْمِتُع ماله، يفسد
اآلخر وأنَّ فأبقاه، ماله عىل حرص قد رجًال يضم أحدهما أن بينهما يفرق ال ُمنضدة،

إتالًفا. فأتلفه ماله عن نفسه طابت قد رجًال يضم
ما يُغريوا أن يستطيعوا لن الكريم، إعدام يَرثون كالذين البخيل مال يرثون فالذين

امُلساواة. من بينهما ما يمحوا أْن وال به، الشَّ من القربين هذين بني
ِحَكًما الشاعر عن تُْصِدُر والتي «أرى»، بفعل تبتدئ التي األبيات هذه إىل وانظر
تحتمل ال ُمْلِزَمة، ُمْقِنَعٌة هي وإنَّما فيها، الِجَداِل إىل َوَال إِنَْكاِرَها إىل َسِبيَل َال ُمرَسَلًة
تنزل وإنما املوئسة، الصواعق تسقط كما عليك تسقط ال ذلك مع وهي مراء، وال ُمَكابََرة
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البيت هذا إىل وانظر والهدوء، والراحة األمن تمنحك التي السكينة تنزل كما نفسك عىل
خاصة:

يَ��نْ��َف��د وال��دْه��ُر األَي��اُم ت��ن��ُق��ِص وم��ا َل��يْ��َل��ٍة ُك��لَّ ن��اِق��ًص��ا ك��ن��ًزا اْل��َع��ي��َش أَرى

الشك إىل وال عيبه، إىل وال إنكاره، إىل سبيل ال الذي الصارم القوي التشبيه هذا وإىل
والليايل األيام ويجعل كنًزا، الحياة يجعل الذي الجمال هذا وإىل أطرافه، من طرف يف
بأنها واثقة وهي آخره، عىل تأتي حتى انقطاع غري يف الكنز هذا من تنقص رجال كأنها

بقاء. منه أطول بأنَّها َواِثَقة ألنَّها ستستنفده
يف به مفتونًا زلُت وما كنُت الذي التشبيه هذا تهمل أن ينبغي وما صاحبي: قال

قوله:

ِب��ال��يَ��ِد وثِ��نْ��ي��اُه ال��ُم��ْرَخ��ى ل��ك��ال��طِّ��َوِل ال��َف��ت��ى َ أَخ��ط��أ م��ا ال��م��وت إن ل��َع��ْم��ُرَك

الذي البيت أن عىل تُوافقني ولكنك البيت، بهذا مفتوٌن أنك أَْعِرُف أنا نعم، قلت:
يُعنيني، وما قال: البيت. لهذا تفسري هو وإنما الظن، أكرب يف طرفة شعر من ليس يليه

حال. كل عىل جميل بيت إنه
فرًصا واآلمال األعمال دامت وما اليأس، هذا إىل ُمنتهية الحياة دامت وما قلُت:
ينبغي فما أبًدا، فستفوتك لك تتاح حني بها تظفر لم إن وأشياء تُختلس، وخلًسا تنتهز،
إفساد إىل وسيلة يتخذها أن وال خطرها، من يعظم أن وال أمرها، من اإلنسان يكرب أن
الصادقة، باملودة يعدل أْن الرَِّشيِد للرَُّجِل ينبغي وما الناس، من أمثاله وبني بينه الصالت
الغرور، يغرهم الناس ولكن األشياء، من شيئًا عليه، غبار ال الذي والوفاء الكريم، واإلخاء
يف ويتكلفون غريهم، عىل بها ويضنون أنفسهم بها فيؤثرون الدنيا، أعراض وتفسدهم
وإيذاء املروءة ونقص والضيق، البخل من الكريم الرجل يتكلفه أن ينبغي ال ما سبيلها
عن خريهم يكفون حني أيًضا، أنفسهم ذات يف والتقصري ذاتهم، يف والتقصري اإلخوان،

سواء. الناس إىل بالقياس وموتهم حياتهم فيجعلون الناس،
وتأرسهم الدنيا، تخلبهم الذين املغرورون الناس يسريها التي السرية وهذه
أكرب فيها يتورط التي امُلْخِزية، ريَة السِّ هذه والَوَفاء، الَكَرِم عن فهم وتَْرصِ أعراضها،
يف تصغرهم والتي فرًضا، النفاق عليهم تفرض والتي بيئة، كل ويف عرص، كل يف الناس
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شعره يظهر، فيما «طرفة» ألهمت التي هي السرية هذه نظرائهم، نفوس ويف نفوسهم
لهناٍت عمه ابن عىل عاتبًا وأنشدها قصيدته أنشأ قد أنه يف شك من فليس الجميل؛ هذا
هذه ون يَُفرسِّ والُقَدَماءُ األَْمِر، من بَيْنَُهما كان ما بعض يف أحسه ولتقصري منه، له بدت
ابن مع طرفة قصة من إليهم نقل ما أو تخيلوا، ما التقصري هذا يف ويقولون الهنات،

أضلها. التي اإلبل هذه شأن يف جميًعا، معهما أو أخيه، مع أو عمه،
الرواة، يرويها ما نحو عىل تصح أن القصة هذه من نحن يعنينا الذي ما ولكن
ابن وإرساف له، عمه ابن وإيذاء ذاته، يف عمه ابن تقصري يؤذيه شاعر أمام نحن إنما
لذلك، يألم فهو وأثرة؛ ا وشحٍّ بُخًال والُقربى املودة بحقوق عمه ابن والتواء عليه، عمه
الخصال، هذه عن البُْعِد ُكلَّ بعيٌد سريته يف وهو سيما وال منه، ويشكو به، ويضيق
يلقى ما مثل ونظرائه أكفائه من يلقى أن حقه فمن الهنات، هذه عن االرتفاع كل ُمْرتَِفٌع

والنظراء. األكفاء منه
كلها املنافع يصغر بل ويزدريه، املال ويصغر الحياة أعراض يحتقر والذي
ألنَّها تقدر؛ أن خليقة هي التي السرية إال يَُقدِّر وال الكبري، الخلق إال يُكرب وال ويزدريها،
إليه يطلب حني باملال يبخل ال الذي الرَّجل أمورهم، ويُصلح الناس ينفع بما َمْملُوءة
والُجبن، البُخل يَْزَدري أن خليٌق الحياة، إليه تطلب حني نْفسها بالحياة يبخل وال املال،
ممن أو أكفائه، من يرى حني يألم أن خليق وهو والجبان، البخيل معهما يزدري وأن

وبخًال. جبنًا أكفاءه، يعدهم كان
ابن وإرساف معه، عمه ابن سرية طرفة فيها يشكو التي األبيات هذه إىل وانظر

والجهد: باملال وبخًال باملعونة، ضنٍّا وتعلله عليه، عمه

ويَ��بْ��ُع��ِد ع��ن��ي َ يَ��نْ��أ م��نْ��ه أَْدُن َم��ت��ى م��ال��ًك��ا ��َي َع��مِّ واب��ن أَران��ي ف��م��اِل��ي
َم��ْع��بَ��ِد ب��ُن ُق��ْرُط ال��ح��يِّ ف��ي الم��ن��ي ك��م��ا يَ��ل��وُم��ن��ي َع��َالم أَدري وَم��ا يَ��ل��وم
ُم��ْل��َح��ِد َرْم��ِس إل��ى َوض��ع��ن��اُه ك��أَنَّ��ا َط��َل��بْ��تُ��ه َخ��ي��ٍر ك��لِّ م��ْن َوأَي��أََس��ن��ي
َم��ْع��بَ��ِد َح��ُم��ول��َة أْغ��ِف��ْل ف��ل��ِم ن��َش��ْدت أَن��ن��ي غ��ي��ر ق��ل��ت��ُه َش��يءٍ غ��ي��ر ع��ل��ى
أَش��َه��ِد ِل��ل��ن��ك��ي��ثَ��ِة أَم��ٌر يَ��ْك َم��ت��ى إِن��ُه َك َوج��دِّ ب��اْل��ق��ْرب��ى وَق��رَّبْ��ُت
أَْج��َه��د ب��ال��ج��ه��ِد األَع��داءُ يَ��أِْت��َك وإن ُح��م��اِت��ه��ا م��ن أَك��ْن ِل��ل��ُج��لَّ��ى أُدَْع َوإِْن
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يقول: ثم

َض��ْرَغ��ِد ع��ن��َد ن��ائ��يً��ا بَ��يْ��ت��ي َح��لَّ ول��ْو ش��اك��ٌر ل��ك إنَّ��ن��ي وُخ��ْل��ِق��ي َف��ذرن��ي
َم��ْرثَ��د بْ��ن َع��ْم��َرو ك��ن��ُت رب��ي ش��اءَ ول��ْو خ��ال��ٍد ب��َن َق��يْ��َس ْك��ن��ُت ربِّ��ي ش��اءَ َف��ل��ْو
ِل��ُم��َس��وَِّد س��اَدٌة ِك��َراٌم بَ��نُ��وَن َوَزاَرنِ��ي ك��ث��ي��ٍر م��اٍل ذا ف��أَص��ب��ح��ُت

هذين من أرق شعًرا أفرتى األلم؟ هذا من ألذع وأمًلا العتب، هذا من أرقَّ عتبًا أفرتى
أحد وأنَّ البيتني، لهذين رقوا أنفسهم القدماء إنَّ يُقال وقد خاصة؟ األخريين البيتني
يحبوه أن يستطع لم وإن املال، من كثريًا فحباه له رق سماهما اللذين الرجلني هذين

قليًال. وال كثريًا األبناء من
الفخر من بيشءٍ يشوبه أن دون املؤلم العتب هذا يف يميض أن يكره الشاعر أن عىل
إليه فانظر امُلِذلَّة؛ الحاجة عن واالرتفاع النفس، وِعزَّة الكرامة، من له ينبغي ما يثبت

يقول: كيف

��ِد ال��م��تَ��وقِّ ال��َح��يَّ��ِة ك��َرأِْس َخ��َش��اٌش تَ��ِع��رف��ونَ��ه ال��ذي ��ْرُب ال��ضَّ ال��رَّج��ُل أَنَ��ا
ُم��َه��نَّ��ِد ��ْف��َرتَ��ي��ن ال��شَّ رق��ي��ِق ِل��َع��ض��ٍب ِب��ط��انَ��ًة َك��ْش��ِح��ي يَ��ن��َف��كُّ ال ف��آَل��يْ��ُت

يف امض ثم جمال، يعدله ال جماًال فيه أرى فإني تعرفونه» «الذي قوله: إىل وانظر
القوة تصوير يف العربي الشعر أروع من فهي سيفه، بها يصف التي األبيات هذه قراءة

بالنفس. واالعتداد وامَلنَعة
وامتناعه وعزته قوته تصوير من الشكوى، وهذه العتب هذا بعد الشاعر فرغ وإذا
َوأَْظَرَفه ه َوأََرقَّ تَْصِويٍر أَْجَمل ُرهما فيَُصوِّ وَسَخائه كرمه إىل يعود أن يكره لم الضيم، عىل

األبيات: هذه يف واليُرس ذاجة السَّ إىل وأَْدنَاه

م��َج��رَّد ِب��َع��ض��ِب أَْم��ِش��ي ب��َواِديَ��ه��ا م��خ��اف��ت��ي أَث��اَرْت ق��ْد ُه��ج��وٍد َوب��ْرِك
يَ��َل��نْ��َدِد ك��ال��َوب��ي��ِل َش��ي��ٍخ ع��ِق��ي��ل��ُة ُج��الل��ة َخ��ي��ٍف ذات ك��ه��اٌة ف��م��رَّت
ب��ُم��ْؤي��ِد أَتَ��ي��َت ق��ْد أَْن تَ��َرى أَل��ْس��َت وس��اق��ه��ا ال��َوظ��ي��ف تَ��ر وق��ْد ي��ق��وُل
��ِد ُم��تَ��َع��مِّ بَ��ْغ��يُ��ُه ع��َل��ي��ن��ا َش��دي��ٍد ب��ش��اِرٍب ت��َرْوَن م��اذا أَال َوق��اَل
ي��ْزَدِد ال��ب��ْرِك ق��اِص��َي تَ��ك��ف��وا َوإِال ل��ه نَ��ْف��ُع��ه��ا إنَّ��م��ا ذَُروه وق��ال
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ال��ُم��س��رَه��ِد ب��ال��س��ِدي��ِف َع��ل��ي��ن��ا ويُ��ْس��ع��ى ح��واَره��ا يَ��ْم��تَ��ِل��ْل��َن اإلِم��اءُ َف��َظ��لَّ

من تعلم وهي الَفتَى، َهذا رأْت أنَّها لوال تطمنئ أخذت وقد اإلبل، هذه إىل أترى
يف امُلجرد النصل هذا ومن منه، أشفقت َرأَتُْه ا فلمَّ تَْعَلُم، ما عليها وُعدوانه لها إتالفه
يد يف يلمع الذي املوت هذا من َمْهَربًا تلتمس األْرِض، يف ُمنْتَِرشة ُمتََفرِّقة فندَّت يده،
فتسقط، السيف بهذا فيعقرها الفتى أمام عظيمة ضخمة ناقة منها ومرت الشاب، هذا
ابنه يلوم كيف إليه فانظر ضيق؟! وال بُخل غري يف عاقل حريص شيخ وهو أبوه ويراها

الكرم. هذا عىل يشجعه كأنما له ُمداعبًا
السكران، هذا بابنه مفاخًرا قومه مشيخة من حوله من إىل يتحدث كيف إليه وانظر
َحْوَلُه َمْن يَْمنَُع وهو إليه انظر ثم البغي، يف فأرسف أبيه مال عىل بََغى رشب إذا الذي
إتالفه يتعجل أن حقه فمن غد! بعد أو غًدا إليه صائر واملال يلومونه ولم الَفتَى، لوم ِمْن
ويطوف ويأكلون، يشتوون عيدهم عىل أقبلوا وقد الحي هذا إىل انظر ثم به، واالنتفاع

حني. منذ صورهم الذين وندمائه الفتى عىل الناقة هذه بأطايب اإلماء
ه َعمِّ ابن عىل عتب ثم الحياة، يف مذهبه لنا صور ثم نفسه، «طرفة» عرَّفنا فقد
كيف إليه وانظر وجوده. كرمه ووصف ومنعته، قوته فوصف فخره إىل عاد ثم وشكا،

فيقول: أخيه ابنة إىل يتحدث

َم��ْع��بَ��ِد ب��ن��َة ي��ا ال��َج��يْ��َب ع��ل��يَّ ��ي وُش��قِّ أَه��ل��ُه أَن��ا ِب��م��ا ف��انْ��َع��يْ��ِن��ي ِم��تُّ ف��ِإْن
وَم��ش��َه��ِدي َغ��ن��ائ��ي يُ��ْغ��ن��ي وال ك��ه��م��ي ��ُه ه��مُّ ل��ي��َس ك��اْم��رئ تَ��ْج��ع��ل��ي��ن��ي َوال

تهوين ُمجدًدا فيها، كان التي فلسفته إىل القصيدة آخر يف يعود كيف إليه انظر ثم
فيقول: اليأس من يصور وما املوت، أمر وتعظيم أمرها، وتحقري الحياة،

َغ��ِد م��ْن ال��ي��ْوَم أَق��َرب م��ا َغ��ًدا ب��ع��ي��ًدا أَرى وال ال��نُّ��ف��وس أَْع��َداَد ال��م��ْوَت أََرى
ت��َزوِِّد ل��م م��ن ب��األَخ��ب��اِر َويَ��أِت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��َت م��ا األَي��اُم ل��َك َس��تُ��بْ��ِدي

وأرقاه! وأروعه وأجمله الشعر أجود من القصيدة هذه إنَّ لك أُقل ألم صاحبي: قال
يف بأنَّ تعرتفوا أن إال تصورهم الذين أمثالك ومن سيدي يا منك أريد وهل قلُت:
يبعد مهما للُمحدثني بل وحدهم للُقدماء ال ومتاًعا، وغناء وروعة جماًال القديم الشعر

العهد! بهم
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زهري1 مع ساعة

وال جهًدا، قراءته يف نَِجُد ال َعلينا، يسريًا منا، قريبًا أََراُه فإنِّي ُزَهري ا أمَّ صاحبي: قال
بيننا نحسها التي العظيمة الفروق هذه وبينه بيننا نُحس وال مشقة، فهمه يف نحتمل
وقرأُت بعيد، زمن منذ القدماء أصحابه من استثنيته ولهذا الشعراء، من غريه وبني
قرأُت ثُمَّ كلها، حفظتها قد أَُكون أْن وأوشك كثريًا، شيئًا منها وحفظُت مرة، غري مطولته
زهري عن روي ما خري ليست املطولة، أن إال أرى وما امُلطولة، هذه غري أخرى قصائد له
املطولة. هذه من وأجمل أروع هي قصائد زهري ديوان يف أن يف أشك ما بل الشعر، من
منه وتحفظ بشعره، وتعجب ديوانه، وتألف وتُِحبَّه، ُزهريًا تعرف ُدمت وما قلُت:
والخري فيه، الوقت نَُضيِّع أْن أو عنه، نَتََحدَّث أْن ينبغي فما بأس، فيه ليس مقداًرا
لم ألنك عليهم؛ وتتجنى تظلمهم، الذين القدماء هؤالء من آخر شاعٍر إىل عنه نعدل أن

فهمهم. تتكلف لم ألنك أو تفهمهم،
إيلَّ تتحدث أن تريد ال فأنت عليك؛ وأنكرهما منك، أمقتهما لخصلتني فيك إن قال:
مني فيها وتقوُم عيلَّ، فضلك فيها يظهر والتي أُتقنها، وال أُحسنها ال التي األشياء يف إال
االستعالء يف والرغبة بالتفوق مشغوف أنك أَْحَسُب كنُت وما التلميذ، من األستاذ مقام
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فيه، أقول أن أستطيع يشءٍ يف نتحدث أن يرضك وما األحاديث. هذه يف نأخذ أن قبل
ال كالمك أرى فإنِّي الكالم؟ من نفسك تُريح أْن تريد ال بالك وما تسمع؟ أن وتستطيع
وخصلة خصلتيك. إحدى فهذه نهار؛ من ساعة استماعك يتصل أن لك وأحب ينقطع،
وقصدك للصعب، تعمدك وهي قليًال، ولو منها تتخلص لو وأود منك، أُِحبُّها ال أخرى
نادرة، بقوة لنفسك تُؤمن كأنك امليسور، السهل عن انرصافك أو وازدراؤك العسري، إىل

دة. امُلَمهَّ الهينة األُمور عن وتتََجاَىف وامُلعضالت، امُلشكالت تُواجه أْن إال لها يَنْبَِغي ال
أخافه ولكني وإقداًما، وجرأة شجاعة فيه ويرون أحيانًا، هذا يحمدون والناس
ولكنه وإقدام، شجاعة عن يصدر قد فهو السيئة؛ آثاره بعض تُصيبك أن وأُشفق عليك،
بعَض أمرك من ملكُت أنِّي ولو بالنفس، االعتداد يف وإرساف غرور عن أيًضا يصدر قد
فيه تتورط ما بعض فجنبتك التعليم، بهذا ولنفعتك امُلعلم، مقام ِمنَْك لقمُت اليشء،
كلها ليست الحياة أنَّ وعلمتك الرَّاحة، من إليه تحتاج ما بعض لك وأتحُت الرش، من
فما وإال واليرس، النعيم وفيها والخفض، اللني فيها وإنما وعًرسا، وعنًفا ومشقة جهًدا
والذين يُْسِهلون، وال يُْحِزنُون الذين الشعراء هؤالء من لبيد وأمثال لبيد، لشعر تعمدك
عىل شقوا كما نفسه عىل ويشق َحِزنُوا، كما يُْحِزَن أن إىل ودارسهم قارئهم يضطرون
زهدَت امَلَعاِني، ُمَحبَُّب اللْفِظ، يَِسريُ امَلأَْخِذ، َقِريُب َسْهٌل شاعٌر لك َعَرَض فإذا أنفسهم؟
هو من إىل تعدل أن يف الخري وأنَّ مألوف، معروف أنه وَزعمت الناس، فيه دت وزهَّ فيه،
الشعراء هؤالء عند تقف أن عن نفسك ترفع كأنك مآًال، منه وأبعد وضوًحا، منه أقل
قريب. من معانيهم لنا وأُتيحت كشًفا، أغراضهم وُكشفت تمهيًدا، شعرهم د ُمهِّ الذين

حنٍي من تحصيها التي العيوب هذه يل تستكشف حني ُمخطئ أنَّك أظن ما قلت:
إال وسيئاتي عيوبي من تستكشف أنك أظنك وما العيب، من نفيس أُبرئ وما حني، إىل
عىل مني تظهر أن املعرفة حق عرفتني لو لعلك يدري، ومن خطًرا، وأيرسها شأنًا، أقلها
ُمخلص وال يل، ناصٌح أنَّك أَعتقد ال هذا مع ولكنِّي تقدرها، أو لتظنها كنَت ما سيئات
تأخذني الذي الغرور هذا بعض يف تُشاركني أنك إال أظن وما إصالحي، من تحاول فيما
يشبه الذي املقام هذا وكرهت باالستماع، ضقت قد أنك إال أحسب وما عيلَّ، وتنعاه به
أخذت الذي املظهر هذا إال أحاديثنا من أُذيع فيما للناس تظهر أال وسئمَت التلميذ، مقام
منك أسمع وأن إليك، تحدثُت كما إيلَّ تتحدث أن تُريد فأنَت املايض؛ األسبوع منذ تنكره
من فيه ملا ُمبينًا عليه، داالٍّ الشعر، جمال إىل مرشًدا الناس يراك وأن مني، سمعت كما
أحب أني ظننت إن لتخطئ وإنك تريده، الذي هذا لك أتيح أن أكره ولست املحاسن،
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أضيق كما بيشء أضيق ما يعلم فاهلل عنه، وأتجاىف االستماع، وأكره به، وأكلف الكالم،
بالكالم، امتحنني قد هللا كان إذا ذنبي وما باالستماع، أهيم كما بيشءٍ أهيم وما بالكالم،

االستماع. لذة وحرمني
وما عليك، للرد أضطر حتى منك أسمع أكاد فال إيلَّ، هللا يسوقك حني ذنبي وما
تُحب بأنَّك تنبئني ذا أنت وها مني! كرٍه عىل بي الكالم يتصل حتى ذلك يف آخذ أكاد
وفهمه قراءته ويف نفًعا، شعره يف ترى إذن فأنَت منا؛ قريبًا وتراه به، وتكلف ُزهريًا،
األحاديث، هذه يف واألصل الخالف، يُشبه يشء أو خالف، ذلك يف وبيني بينك وليس لذة،
هذان اتفق فإذا وتقويمه، القديم الشعر حب يف يختلفان رجلني بني حوار أحاديث أنَّها

عليه. اتفقا فيما بينهما الحوار ينقطع أن يحسن فقد الرجالن؛
يف وإرسافك للخصومة حبك وهي الحديث، هذا عنها يتكشف ثالثة وخصلة قال:
خصومة الحوار هذا يكون أن إال تتصوره تكاد ال أو الحوار تتصور ال فأنت حبها؛
يُحدث ال لم أو بعًضا؟ بعضهم الناس يحاور ال لم أدري، ولسُت تُحدثه، من وبني بينك
واإلعجاب عنه، والرِّضا إكباره، عىل يتفقون وفيما يُحبون، فيما بعًضا بعضهم للناس
حب عليك فَغَلَب ُمَخاِصًما، نََشأَْت ألنَّك تُحسنه؛ لم الكالم من فنٌّ هذا أنَّ إيلَّ ويُخيل به؟

الخصام.
والذي فيه، خصام ال الذي الحلو الهادئ الحوار من النوع هذا تتعلم أن يف والخري
الحوار هذا يف ستجد بأنك واثق وأنا واالندحار، باالنتصار وال والهزيمة، بالفوز ينتهي ال
تبتسم أن األيام فلعل وللناس، لأليام فابتسم بهما، لك عهد ال ولذة راحة تألفه لم الذي
صلًحا الناس إىل حديثك بعض وليكن والخوف، الحذر بغري يلقوك أن الناس ولعل لك،

وسالًما. وأمنًا
لهذا تهيأت قد أنك إال أرى وما اليوم، منذ اللسان ُمنطلق الذهن، لخصب إنك قلت:

الحديث.
خصب أكون أن يعنيك وما أتهيأ؟ لم أو له، تهيأت قد أكون أن يعنيك وما قال:
بالخصومة، مشغوًفا تفتأ ما أنك ترى ألست معقوله؟ أو اللسان ُمنطلق جدبه، أو الذهن
خليق أنك ترى ألست الذًعا! فتكون حينًا وتسخر مرٍّا، فتكون حينًا تجدُّ بأسبابها! متعلًقا
الخشونة هذه اتصال فإنَّ لذع! وال فيها مرارة ال نفسك نواحي من ناحية لنا تظهر أن

تكرهها. عزلة إىل ينتهي وقد الخليط، ويسئم الصديق، يُؤذي قد ِمنَْك
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أن أُحب كما أَتمناه أو شيئًا أُحب أني أعرف فما عنك! هللا وعفا لك، هللا سمع ُقلت:
االجتماعية الحياة هذه من فيه وأسرتيح نفيس، إىل فيه وأرجع العزلة، من حظٌّ يل يُتاح

أثقالها. وآذتني تكاليفها، َسِئْمُت التي
تلك تقع وأين قلُت: ُزهري، َسِئَم كما لتسأم حوًال ثمانني بعُد تعش لم فإنك قال:
عرش أو سنة عرشين من وضيًقا، وملًال سأًما نفسه فمألت زهري، عاشها التي الثمانون
تقرص أعمارهم أنَّ يَْزُعمون الناس إنَّ األيام! هذه يف نحن نعيشها سنني خمس أو سنني
والسنني، والشهور األيام وعدد الحساب يف هذا يَِصحُّ وقد الُقدماء، أعمار إىل بالقياس
وقد أيامنا، إىل بالقياس فارغة القدماء أيام كانت وقد األمر، حقيقة يف يصح لن ولكنه
من يوًما تقيس أن من أيرس يشء وأي أعوامنا، إىل بالقياس شيئًا تُعد ال أْعَواَمُهم كانت
أهل أيام من يوًما تقيس أْن ومن األقاليم، يف املدن أهل أيام من يوم إىل القاهرة يف أيامنا
القرى أهل أيام من يوًما تقيس وأن والريف، القرى أهل أيام من يوم إىل هؤالء امُلدن
وأنَّ أيام، ساعاتنا أنَّ فرتى الحجاز، يف أو نجد يف البادية أهل أيام من يوم إىل هؤالء

البادية. أهل أزمنة إىل بالقياس طوال عصور أعوامنا وأنَّ شهور، أيامنا
حقنا فمن املائة، تجاوز ألنه لبيد سئم وإذا عاًما، ثمانني عمر ألنَّه ُزَهريٌ َسِئَم فإذا

شيئًا. عليها تزيد أو العرشة تبلغ َقليلة أعواًما نعيُش حني نسأم أن
أهل حياة يف ما مثل والتَّشابه االطراد من َحيَاِتنَا يف فليَس سيدي! يا كال قال:
عليك به طلعت ما بمثل اليوم عليك الشمس وطلوع واألحداث األوقات وتشابه البادية،
السأم بك يُغري الذي هو اليوم، عنك به تغرب ما بمثل غًدا عنك الشمس وغروب أمس،
الليل يَْلَقاك وأْن أمس، به اْستَْقبَْلَت َما بغرِي اليوم تستقبل أن فأما ُسلطانه، عليك ويبسط
به أقدمت ما بغري إال اليقظة ساعات من ساعة عىل تقدم وأال النهار، به لقيك ما بغري
يتعبك أن خليق فهذا تليها، التي الساعة عىل به ستقدم وبما سبقتها، التي الساعة عىل

ملًال. وال سأًما نفسك يف يُثري أن ال ويضنيك،
ولكن التعرب، مكان السأم ووضعُت التعبري، يف الصواب أخطأت فهبني وقلت:
بأَْسبَاِبَها، وتتعلق الُخُصومة، تلتمس أََخذَْت وأنَّك مستك، قد العدوى أنَّ تَرى ألسَت

قال: واالستعالء؟ الفوز لك يُتِيُح ما وتتكلف

يَ��ْق��تَ��ِدي ب��ال��م��َق��اِرِن َق��ِري��ٍن ف��ك��لُّ َق��ِري��ِن��ه ع��ْن َوَس��ْل ت��ْس��أَْل ال ال��َم��رءِ ع��ن
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القبلة عند أو الرشيف! األزهر صحن يف نحُن كأنما القافات، هذه أكثر ما قلُت:
أْن الحوار هذا يف َمَضيْنَا إْن أخىش فإني ِشئَْت؛ إْن ُزهري عن الحديث يف بنا خذ القديمة،
فإنِّي الحديث؛ هذا بدأنا منذ ُزهري عن نبعد لم َفإذا قال: وجه، كل من القافات تَأُْخذنا
هذا! يف إال ُمطولته زهري أنشأ وهل والخصومة، الحرب وتجنب السلم، إيثار إىل أَْدُعوك
قبل واألمن، السلم يف الرغبة أو واألمن، السلم يملؤها بيئة تخلق أن يف عليك بأس وأي

واألمن! السلم إىل صاحبها يدعو التي القصيدة هذه يف نتحدث أن
ط، التَّبَسُّ تحب ال فأنَت منها؛ تخلص لو أود التي خصالك من أخرى خصلة وهذه
وإنما الحديث، من تَستأنف أو األَْمر، مَن تَأتى ِلَما امُلرتف الهاِدئ التهيؤ وال األناة، وال
وال الطريق، تمهد ال هجوًما، تبتغي ما عىل بها وتهجم دفًعا، تُريد ما إىل نفسك تَدفع

الفرنسيون. يقول كما البيئة خلق تُحب وال املجلس، توطئ
الشعر يُذاق أن وال عجل، عىل الشعر يُْدَرس أن ينبغي وما ُمندفع، عاجل أنت
وبنفسه؛ به رفيًقا إليه يَسعى وأْن للشعِر، الشعر دارس يَتهيأ أْن يَنْبَغي إنَّما باالندفاع،
الجو يف يَميض ثم فريتفع، الشعر طائر يُراع وقد االندفاع، ويسوء العجلة، ترض فقد

شيئًا. تجد لم موقعه بلغت إذا حتى
كشفت إال شيئًا أَقوُل ال النَّحو، هذا عىل الحديث هذا يف نميض أن ونستطيع قلُت:
ولست العيوب، من طائفة عيلَّ أحصيت قد كنَت منه، َفَرْغنَا إذا َحتَّى عيب، عن ورائه من

عني. ال زهري عن لنتحدث التقينا إنما أنَّا أَُظنُّ أنِّي لوال بأًسا بذلك أرى
َخْلق من ينبغي بما أُذكرك حني أني تُالحظ ألسَت زهري! عن إال نتحدث فهل قال:
أقدر من ُزهري كان فقد زهري؟ درس يف إمعانًا معك أُْمِعُن إنَّما الجو، وتَْهيئة البيئة
بالسامعني يمعن أن قبل الشعري، الجو وتهيئة هذه، البيئة خلق عىل القدماء الشعراء
للسامعني إعداد وأي للجو، تهيئة وأي للبيئة خلق وأي األغراض، من إليه يقصد فيما
رقة يف هذا إىل يعمد إنه املطولة، قصيدته من األول القسم هذا من أبرع والقارئني،
الرقيقة الهادئة األشجان هذه نفسك يف تُثري روح، وحالوة نفس وداعة ويف ورفق، وظرف
األىس وال املهلك، اليأس وال املمض، الحزن بك تبلغ وال العادي، طورك عن تخرجك التي
فلم الَعْهُد، عليها طال التي البعيدة، الذكرى من طائفة قلبك يف تحيي هي وإنما العميق،
النفس يف تُثري أن َخليقة وَجَعَلها حدتها، من خفف وإنَّما يمحها، ولم يفتها ولم يُبِْلَها

ُمحرقة. لوعة ال هادئًا، وحزنًا حلًوا، شوًقا
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والبكاء الرصيح، بالحزن فيلقاها يْعِرفها، لم بآثاٍر َمرَّ أنه يتخيل وهو إليه انظر
عندها، فيقف فيها، يشك هو وإنما ُمكرتث، وال حافل غري بها فيمر يجهلها لم الرصيح،
يكد حتى ويسأل، يَُفكِّر يزال وما ويَْستَْقِيص، يَنُْظر يَزال وما عنها، ويسأل إليها، وينظر
لقد ذلك؟ يف غرابة وأي الدار. معرفة إىل والجهد الكد بعد يَنْتَِهي ولكنَّه ويجهدها، نفسه
ويمحو املعالم، يغري ما عاًما عرشين ويف عاًما، عرشين منذ يرها لم فهو بها؛ الَعْهُد بَُعَد
عنه. فوا يَنَْرصِ أْن الناُس يتعود لم ا َعمَّ ُف ويَْرصِ امَلأْلُوف، يُنِْيس ما عاًما عرشين ويف اآلثار،
يقف أن استطاع وأنه بها، مرَّ حني الدار إىل يلتفت أْن استطاع أنَّه ُزهري فحسب
ذاك، بعد وهو إليها، التفت حني السؤال يف ويُلح الوقوف، ويُطيل عنها، ويسأل عندها،

أيًضا. هادئًا تصويًرا الدار هذه من بَقي ما ر يَُصوِّ
يف شك من وليس هادئ، كله شعره يف هو بل هادئ، كلها القصيدة هذه يف فُزهري
ا، ُمِلحٍّ طويًال كاَن فقد هادئًا؛ يكن مهما ُحزنًا وأحسَّ السؤال، يف وألح الوقوف، أطال أنه
هذا من باليَسري يجتزئ فهو عليك؛ يَُشقَّ أن وال يجهدك، أن يريد ال ذلك عىل ولكنه
نفسه، إىل نفسك ليقرب سهل، لفٍظ يف إليك ويُؤديه الناس، ألفه الذي باليسري التصوير،

عنه: وتفهم له، لتسمع حسنة، تهيئة وليهيئك

ف��ال��ُم��تَ��ثَ��لِّ��ِم رَّاِج ال��دَّ ِب��َح��ْوم��انَ��ِة تَ��ك��لِّ��ِم َل��ْم ِدم��نَ��ٌة أَْوَف��ى أُمِّ أَِم��ْن
ِم��ْع��َص��ِم نَ��واِش��ِر ف��ي َوْش��ٍم م��َراِج��ُع ك��أَنَّ��ه��ا ب��ال��رُّْق��م��تَ��يْ��ِن ل��ه��ا ِديَ��اٌر
َم��ْج��ثَ��ِم ك��ل م��ن ي��نْ��َه��ْض��َن َوأَْط��الُؤه��ا ِخ��ل��َف��ًة يَ��ْم��ِش��ي��َن واألرآُم ال��ِع��ي��ُن ب��ه��ا
��ِم تَ��َوهُّ ب��ع��د ال��داَر ع��َرف��ُت َف��أليً��ا ��ًة ِح��جَّ ِع��ْش��ِري��َن ب��ع��ِد م��ن ب��ه��ا وَق��ْف��ُت
ي��تَ��ث��لَّ��ِم ل��م ال��َح��ْوِض ك��ِج��ذِْم َونُ��ْؤيً��ا ِم��ْرَج��ٍل ُم��َع��رَّس ف��ي ُس��ف��ًع��ا أَث��اِف��يَّ
واْس��َل��ِم ال��رَّبْ��ُع أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا ان��ع��ْم أَال ل��رب��ِع��ه��ا ق��ل��ُت اَر ال��دَّ ع��رْف��ُت ��ا ف��ل��مَّ

األطالل يف البَاقية الرُُّسوِم فتَْشِبيه َعراء، الشُّ بنَي شاِئَعٌة مألوفة كلها املعاني فهذه
بالوحش آهلة الدار وتصوير كثري، اليَِد َظاِهِر عىل أو امِلْعَصم َعىل الَوْشِم ِبَرْجِع البالية
يمحها ولم بقيت التي القليلة اآلثار هذه وتَْسِميُة أَيًْضا، كثريٌ باألِحبَّاء آهلة كانت أْن بعد
يعصم كان الذي النؤي وهذه املرجل، عليها يقام كان التي األثايف كهذه العهد، قدم

أيًضا. شائعة كثرية املاء، من الحباء
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عنده، الوقوف أََطاَل وإْن ُكلِّه، َهذَا وصِف يف يطل َلْم أنَّه يف زهري ظرف ولكن
فكانَْت اخِتالًسا، ور الصُّ بعض منه واختلس ملًحا، شعر يف هذا ملح وإنما فيه، والنَّظر
فيها يبعث الذي القاتم ومنها بهجة، النفوس يف يبعُث الذي الرائع منها جميلة، ُصوًرا
فيها تميش فهي ومقاًما، مرتًعا الدار اتخذت التي الوحش هذه فصورة وأَىس، ُحزنًا
تُثري جميلة هناك، ومن هنا من ينهض الصغار وأطالؤها ُمتضادة، جهات يف أي خلفة،
حركات من فيها يضطرب وما الطبيعية، الحياة تمثيل من فيها ملا النفوس يف البهجة
نفسها البهجة وهذه بغرائزها، ُمتأثرة وتنهض، وتجثم وتدبر، تقبل التي الوحش هذه
ينعم كان قد ديار يف والحرية بالحياة تنعم إنَّما الوحش هذه فإن حزن؛ من تخلو ال
بها. عهدهم وانقطع عنها أزعجوا ثم وأحبوه، الشاعر أحبهم قوم والحرية بالحياة فيها
هي ا، جدٍّ قليلٌة وهي الَعْهِد، بُْعِد َعَىل وبقيْت البىل، قاومت التي اآلثار هذه وصورة
إىل انظر ثم ا، َحقٍّ امُلْظِلِم للُحْزِن ُمِثريٌَة قاِتَمٌة، الصورة هذه النؤي، وهذه األثايف هذه
ال يسري، جميل لفظ ويف ودعة، ظرف يف يؤديها كيف عرفها، أْن بعد ار الدَّ لهذه تحيته

عناء: وال فيه جهد

واْس��َل��ِم ال��رَّبْ��ُع أَي��ه��ا َص��ب��اًح��ا ان��ِع��ْم أَال

ُمذعن محزون أولها يف هو كلها، هذه قصيدته يف هادئ ُزهريًا أنَّ لك زعمت وقد
تفكريه من ويَْستَْخِرُج واألحياء، الحياة يف يُفكر حكيم آخرها يف وهو القضاء، لرصوف
ويدعو الخري، ُحبِّ عىل ويشجعهم األخيار، يمدح ذلك بني وهو والعظات، العرب هذا
كان حني فنفسه والعدوان، اإلثم عن ويتناهوا واملعروف، بالرب يتواصلوا أْن إىل النَّاس
تستخفه وال حزن، وال فرح يزدهيه ال الذي املطمنئ، الحكيم نفس القصيدة، هذه يُنشئ

تكن. مهما عاطفة
الشوق، يستخفه لم ثم هدوء، يف فحياها جهد بعد الدار عرف كيَف إليه وانظر
من نفسه يف َكاَن َما أَْحيَا ثُمَّ ُمتَذَكًِّرا، ُمَفكًِّرا َوَقَف وإنَّما طوره، عن الطرب يخرجه ولم
األَيَّام تلك يف صاحبه مع يعيش أنه نفسه إىل وخيل ونشاًطا، حركة فيه وبعَث الذكرى،
طرفه، يتبعهم وهو يراهم، فهو الديار؛ هذه عن أحباؤه فيه ارتحل الذي اليوم ذلك يف أو
قريب، من سريهم يف ورافقهم نفسه، أتبعهم الطرف، مرمى وفاتوا عنه، بعدوا إذا حتى
أو هذا عىل ولكنها مألوفة، يسرية قريبة الصور، من طائفة يف كله هذا لنا يُصور وهو
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ا: حقٍّ جميلة لهذا

ُج��ْرث��ِم َف��ْوِق م��ن ب��ال��َع��ل��ي��اءِ ��ل��ْن تَ��َح��مَّ َظ��ع��اِئ��ٍن م��ْن تَ��رى ه��ل َخ��ل��ي��ل��ي ��ْر تَ��بَ��صَّ
وُم��ْح��ِرِم ُم��ِح��لٍّ م��ن ب��ال��َق��نَ��اِن َوك��ْم َوح��ْزنَ��ُه يَ��م��ي��ن ع��ْن ال��َق��ن��اَن َج��ع��ل��ن
ِم ال��دَّ م��ش��اِك��ه��ِة ح��واِش��ي��ه��ا ِوَراٍد َوِك��لَّ��ٍة ِع��تَ��اٍق ب��أَنْ��م��اٍط ع��َل��ْوَن
َوم��ْف��أَِم َق��ِش��ي��ب َق��يْ��ِن��يٍّ ك��لِّ َع��ل��ى َج��َزْع��ن��ه ث��مَّ ��وب��اِن ال��سُّ ِم��ن َظ��ه��ْرَن
��ِم ال��ُم��تَ��نَ��عِّ ال��نَّ��اِع��م َدلُّ َع��ل��يْ��ه��نَّ َم��تْ��نَ��ه يَ��ْع��لُ��وَن ��وب��اِن ال��سُّ ف��ي وورَّْك��ن
ل��ْل��َف��ِم ك��اْل��يَ��ِد ال��رَّسِّ ل��واِدي ف��ُه��نَّ ِب��ُس��ْح��َرٍة واْس��ت��َح��رن ب��ُك��وًرا ب��ك��ْرن
��َم ال��م��تُ��وسِّ ال��ن��اِظ��ِر ِل��ع��يْ��ن أَِن��ي��ٌق وَم��نْ��َظ��ٌر ��ِدي��ِق ِل��ل��صَّ َم��ل��ًه��ى وِف��ي��ه��نَّ
يُ��ح��طَّ��ِم َل��م اْل��َف��نَ��ا َح��بُّ ِب��ِه نَ��َزْل��َن م��ن��ِزٍل ك��لِّ ف��ي اْل��ِع��ه��ِن َف��ت��اَت َك��أَنَّ
ال��م��تَ��َخ��يِّ��ِم اْل��َح��اِض��ِر ِع��ِص��يَّ وَض��ْع��َن ِج��م��ام��ُه ُزْرًق��ا اْل��م��اءَ َوَردَن ��ا ف��ل��مَّ

الطريق يف أحباءه رافق كيف أو سلكوها؟ التي الطريق ألحبائه رسم كيف أرأيت
قريب، من يَُسايرهم ثُمَّ عنهم، بَُعَد وقد َرْكبَهم فيصُف أوًال، بطرفه يتبعهم سلكوها، التي
يظهر َقيٍْد، ُكلِّ من حر تكلف، كل من بريء وصف، وأي َلُهم، امُلرافق وصف فيصفهم
جهًدا، فيه يحتمل ولم عناء، فيه يتكلف لم صاحبه أن إليك يخيل ما السذاجة من عليه
الذين الشعراء هؤالء من زهري يكن فلم تنخدع، أن احذر ولكن وقتًا، فيه ينفق ولم
الحوليات صاحب وهو وتجويد، فن صاحب كان إنَّما عناء، وال تكلف غري يف يقولون

الرواة. يقول فيما
تخدع ثم العناء، وتحتمل الجهد، تتكلف أن الفن، يف الصحيحة الرباعة آية إنما
وأي الخاطر، عفو جاء كأنه أنشأت ما أنشأت قد أنك إليهم فتخيل ذلك، عن الناس

البيت: هذا من أحىل سذاجة

يُ��َح��طَّ��ِم ل��م اْل��َف��ن��ا َح��بُّ ِب��ِه ن��َزْل��َن م��ن��زٍل ك��لِّ ف��ي اْل��ِع��ه��ن ف��تَ��اَت ك��أَن

كان ما أهداب من تسقط كانت التي الصوف من القطع هذه آثر كيف إليه أترى
بَحبِّ الظَِّريَف التَّْشِبيَه هذا وَشبََّهها عندها، فوقف واألنَْماط؟ الثياب من الهواج عىل يُنرش
تمثيل يف أصدق سذاجة أي ثم التفسري! إىل حاجة يف كنت إن الثعلب، بعنب أو الفنا،

البيت؟ هذا من مًعا والرَّغبة والشوق الحب
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��ِم ال��م��ت��َوسِّ ال��نَّ��اظ��ِر ِل��َع��يْ��ِن أَِن��ي��ٌق وَم��نْ��َظ��ٌر ��دي��ق ِل��ل��صَّ َم��ل��ًه��ى وِف��ي��ِه��نَّ

الجميلة: القصرية قصته به ختم الذي البيت هذا إىل انظر ثم

ال��ُم��تَ��َخ��يِّ��ِم اْل��ح��اِض��ِر ِع��ِص��يَّ َوَض��ْع��َن ج��م��اُم��ه ُزرًق��ا اْل��م��اءَ َوَرْدَن َف��ل��م��ا

أو ناقته، نَِيس باله وَما الرِّْحَلة؟ لهذه الوصف وأوجز القصة؟ هذه قرص وملاذا
تعوَّد التي التشبيهات هذه يف يَْمِض ولم ُمتََحرَِّكة، وال َساِكنَة يصفها فلم عنها أَعرَض
صاحبيه بمدح أقول ال مشغول، مشغول، كله هذا عن ألنَّه فيها؟ يَْمُضوا أْن عراء الشُّ
إىل يحببها أن ويُريد بها، ويكلف يحبها، التي السلم إىل بالدعوة بل مدحهما، اللذين

يُريد. ما إىل وسيلة َهذين َصاِحبيِْه َمدح ويتَّخذ النَّاس،
من َلُه حظَّ ال مدح فهو القصيدة؛ هذه يف ُزهري َمْدِح َعْن إِليَك َث أَتََحدَّ أْن أريُد ولسُت
لم أخرى، قصائد يف ُزهري َمدح يَْلتَِمس وإنَّما لُزهري، نعرفها التي عرية الشِّ الرباعة هذه
تشغله ولم الفرد، عن الجماعة فيها تشغله ولم الواقعة، الحياة عن الحكمة فيها تَْشَغله

الخاصة. منفعته عن العامة املنفعة فيها
وهو إليهم، ويتحدث عنهم، يتحدث وهو قومه َشاِعُر فُزَهريٌ القصيدة هذه يف ا أمَّ
أن تُريد ال التي األحقاد بهذه إليه يدفعون وعما لهم، يكره وعما يكرهون، عما يرصفهم
وهو ، تَِجفَّ أن تُريد ال التي الدِّماء وهذه تنقيض، أن تُريد ال التي الَحَزاَزاِت وهذِه تُخمد،
وعصما السلم، نرصا قد إنهما حيث من إال للحارث، وال لهرم، يفرغ ال ذلك، أَْجِل من

والفساد. الفتنة من قومهما
قطعتني عند إال زهري قصيدة من الجميل القسم هذا كل من أقف أن أحب ولست

فيقول: الحرب فيها يصف التي هذه إحداهما اثنتني،

ُم��ق��َس��ِم ك��ل أَق��َس��ْم��تُ��ُم َه��ْل َوذُب��ي��ان ِرس��اَل��ًة َع��نِّ��ي األَْح��الف أَبْ��ِل��ِغ أَال
يَ��ْع��َل��ِم ال��ل��ُه يُ��ك��تَ��ِم وَم��َه��ْم��ا ل��يَ��ْخ��َف��ى نُ��ُف��وس��ُك��ْم ف��ي م��ا ال��ل��َه تَ��ك��تُ��ُم��نَّ َف��ال
َف��ي��نْ��َق��ِم ��ْل يُ��َع��جَّ أَْو اْل��ِح��س��اِب ل��يَ��ْوِم َف��يُ��دََّخ��ْر ِك��ت��اٍب ف��ي َف��ي��وَض��ْع يُ��َؤخ��ْر
��ِم ال��ُم��َرجَّ ب��اْل��َح��دي��ِث َع��نْ��ه��ا ُه��َو َوم��ا وذُق��تُ��ُم ع��ِل��ْم��تُ��ْم م��ا إِال اْل��َح��ْرُب َوم��ا
َف��تَ��ْض��رِم ض��رَّيْ��ت��ُم��وه��ا إِذَا وتَ��ْض��َر ذِم��ي��َم��ًة تَ��بْ��ع��ث��وه��ا تَ��بْ��َع��ث��وه��ا َم��تَ��ى
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ف��تُ��ت��ئ��ِم تُ��نْ��تَ��ْج ث��مَّ ك��َش��اًف��ا َوتَ��ْل��َق��ْح ِب��ث��ف��اِل��ه��ا ال��رََّح��ى َع��ْرَك َف��تَ��ْع��ُرْك��ُك��ُم
َف��تَ��ْف��ط��ِم تُ��ْرض��ْع ث��م ع��اٍد ك��أَْح��َم��ر ك��لُّ��ه��ْم أَْش��أَم ِغ��ل��م��اَن ل��ك��ْم َف��ت��نْ��تَ��ْج
َوِدْره��ِم َق��ِف��ي��ٍز ِم��ْن ِب��اْل��ِع��راِق ُق��رى ِألَْه��ِل��ه��ا تُ��ِغ��ل ال م��ا َل��ك��ْم َف��ت��ْغ��ِل��ْل

شيخ وهو بها، االنتفاع كثري التَّجربة، طويل مجرب، شيخ األبيات هذه يف فزهري
البادية، أمور إال يجرب لم النوع، يف قليلة ذلك عىل ولكنها نافعة، طويلة تجاربه بدوي،
ُشعوًرا بها َويَْشُعر قويٍّا، ا حسٍّ األشياء يحس شاعر كله، ذلك وقبل ذلك، بعد هو ثم
يكاد حتى تزدحم، التي التشبيهات هذه إىل فانظر رائًعا، تصويًرا ويصورها عنيًفا،
ُمَشبَّهة فالحرب زهري، عن كتبت ما بعض يف أنت تقول كما بعًضا، يَْركب أن بعضها
التي الخصبة باألرض مشبهة وهي بالنار، مشبهة وهي بالناقة، مشبهة وهي بالرَّحى،

مًعا. وسهل جزل لفظ يف هذا وكل املوفورة، الغلة ألهلها تغل
تصوير أجمل صورها التي هذه ضمضم بن حصني قصة فهي الثانية القطعة وأما
ُقتل قد َموتُور، هذا ضمضم بن فُحَصني البَاِدية، أهل حياة تمثيل يف وأصدقه وأروعه
عن يرَض لم هو ولكنه السلم، بينهم واستقرت القوم، تصالح وقد عبس، بني يف أخوه
له تَْسنََح حتى ويَنْتَِظر نَْفِسِه، يف أَْمَره يَْكتُم فهو ألَِخيه؛ يثأر حتى يرىض ولن الصلح،
ال فيقتله، عدوه من برجل يظفر هو وإذا الفرصة! له تسنح ما أرسع وما الُفرصة،
أنَّ العلم حق يعلم وكان يخذلوه، لن قومه أنَّ العلم حق يعلم فهو ُمتأثًما؛ وال خائًفا
وليضعهم إذن، األمر فليكتمهم وقوعه، قبل به علموا إن اإلثم اقرتاف من سيمنعونه قومه
يطلبوَن ركبوا قد عدوه وهؤالء فعل، قد ذا هو وها امُلْحَدثون، يقول كما الواقع األمر أمام
الحرب، يكرهان والحارث هرًما ولكن نرصصاحبهم، أزمعوا قد قومه وهؤالء الِقصاص،

عبًسا. يرضيا حتى حصني بجناية ينهضان فهما السلم، لقومهما ويُريدان
القصة: هذه زهري صور كيف فانظر

َض��ْم��ض��ِم بْ��ُن ُح��َص��يْ��ن ي��واِت��ي��ه��م ال ب��م��ا ع��ل��ي��ه��م ج��رَّ اْل��ح��يُّ ل��ِن��ع��َم ل��ع��م��ري
ي��ت��َج��ْم��ج��ِم ول��م أَب��داه��ا ه��و ف��ال م��ْس��ت��ِك��نَّ��ٍة ع��ل��ى َك��ْش��ًح��ا ط��وى وك��ان
م��ْل��َج��م َوراِئ��َي ِم��ْن ِب��أَْل��ٍف َع��ُدوِّي أَتَّ��ِق��ي ثُ��مَّ ح��اَج��ت��ي َس��أَق��ِض��ي وق��ال
َق��ْش��َع��م أُمُّ َرْح��ل��ه��ا أَْل��َق��ْت َح��ي��ُث َل��َدى ك��ِث��ي��َرة بُ��يُ��وتً��ا يُ��ْف��ِزع َوَل��ْم ف��ش��دَّ
تُ��َق��لَّ��ِم ل��م أَْظ��ف��اُرُه ِل��بَ��ٌد َل��ُه ُم��َق��ذٍَّف ال��س��الِح ش��اِك��ي أََس��د َل��َدى
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يَ��ْظ��ل��ِم ِب��ال��ظ��ْل��ِم يُ��بْ��َد َوإِال س��ِري��ًع��ا ِب��ظ��ْل��ِم��ِه يُ��ع��اِق��ْب يُ��ْظ��ل��ْم َم��تَ��ى َج��ريءٌ

إىل يجمع الذي البدوي، للرجل وأكملها صورة، أجمل األبيات هذه يف ترى ألست
الكتمان؟ عىل وُقدرة القبيلة عىل واعتماًدا بالنفس، وثقة ودهاء َمْكًرا واإلقدام، الشجاعة
فيما يعرفه ولم جهرة، يُنكره فلم الصلح رأى قد ضمضم بن ُحَصني األعراِبيُّ فهذا
وأَْحَكَم أَخَفاها ثم تَْدِبريَها، َوأَْحَكَم َدبََّرها خطة عىل كشحه طوى وإنما نفسه، وبني بينه
أَنَّها ِمْن واستوثق َضِمريه، وبني بينه ها أرسَّ وإنما إليها، يرش ولم بها يُرصح لم إخفاءها،
كارهني أو راضني يحمونه قومه ورائه من أليس إنفاذها، من بعد آمن أنه ومن نَاِجَحة،

الخيل؟ من بألٍف
نفسه يقذف مقذف، أسد هو اإلقدام، عىل قادر قوي وهو أقدم خطته، أتم فلما
يََهاُب ال أمن، أظفاره يقلم ولم خوف، أظفاره يَُقلِّم لم الجد، جد ُكلَّما قومه ويقذفه
يَُعاِقَب حتى الظلم، مسه إذا يطمنئ وال ُظلًما، ظالم من يَْرىض َال ِلِسْلٍم، يُذِْعُن وال َحْربًا،
جزالة األبيات هذه ويف الناس، يظلم أن من يتحرج ال فهو أحد يظلمه لم فإن الظَّالم؛

عليه. تشق أن دون السمع وتروع تتعبه، أن دون الفم تمأل لفظ
واللذين ُكتُِبَك، بعض يف قويٍّا إعجابًا بهما أُعجبت اللذين البيتني هذين إىل انظر ثم
ال الذين النَّاس هؤالء حياة فيهما الشاعُر ر يَُصوِّ واللذين له، َحدَّ ال إعجابًا أنَا بهما أُعجب
وآالمها، أثقالها ليتحملوا إال الحرب عىل يُْقِدُمون وال لها، ليستعدوا إال الحرب عن يكفون
فيها يَُجدِّدون السلم إىل لجئوا مُلْستَِزيٍد، فيه زيادة ال الذي حظهم ذلك من بََلُغوا إذا حتَّى

جديد: من للحرب نََشاَطُهم استأنفوا ثم تَهم، ُعدَّ فيها ويَْستَكملون قوتهم،

َوِب��ال��دِم ِب��ال��رِّم��اح تُ��ِس��ي��ُل ِغ��م��اًرا أَْوَرُدوا ثُ��مَّ ِظ��ْم��ئ��ه��ْم ِم��ْن رع��وا م��ا َرع��ْوا
��ِم م��تَ��َوخَّ ُم��ْس��تَ��ْوبَ��ٍل َك��َإلٍ إَل��ى أَص��َدُروا ثُ��مَّ بَ��يْ��نَ��ُه��ْم َم��نَ��ايَ��ا ��ْوا َف��َق��ضَّ

فيه ُب ويُْرضَ البَادية، حياة من اشتقاًقا يُشتق الذي البديع التمثيل هذا ويْعِجبُني
َد لَرتِ الرَّعي، إىل انرصافها ثم املاء، ورودها ثم إياها، رعيها إىل اإلبل بأقطاع األعىل املثل
ماء ترد ال ولكنها وإصدار، إيَراٍد بنَي ُمضطربة تنفك ما وهكذا الظمأ، أدركها إذا امَلاءَ
ترعى وإنما هنيئًا، عشبًا ترعى ال وهي وبالرِّماح، بالدم تسيل غماًرا ترد وإنما صفًوا،

وأدواء. علل كله وبيًال كأل
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قصيدة عن أو زهري، عن طويلة ُمحارضة ألقيت قد أنك ترى أال لصاحبي: قلُت
يُرضيك، ما ُمحاورة وال ُمقاطعة غري يف الحديث من بلغت قد أَنَّك ترى أََوَال هذه؟ ُزهري
ترويها التي األبيات هذه يف أن إىل أنبهك أن لك، كله األمر أصبح أن بعد تَْسَمح أََال ولكْن
تُوضع فألَفاٌظ واالضطراب! الَخْلِط من كثريًا َشيئًا وتَحليلها، تَْفِسريها يف وتُِطيل لُزهري،
أال تتقدم، أن يجب حيث تُؤخر وأخرى تتأخر، أن يجب حيث تقدم وأَبْيَاٌت أَْلَفاٍظ، َمَكاَن
صحة يف أَثَِرِه التماس أو تَْعِليَلُه، أو االضطراب هذا إِْصَالَح تَُحاِوَل أن الخري مَن أنَّ تظن

نحلها؟ أو القصيدة
يعنيك وإنما يعنيني، ال هذا كل َسيِّدي! يا َكالَّ بيد: يًدا رضب وقد ُمغضبًا، قال
ُحوا يَُصحِّ أْن ويُِريُدون بالُقشور، ويتعلقون اللباب، يدعون الذين من أمثالك ويعني أنت،
جميًال، نفسه يف النص كان إذا الثرثرة هذه من يعنيني وما ذاك، يف ويقدحوا النَّص، هذا
إليه، حاجة يف أَنَا َما وامَلتَاع، اللذة ومن والنشاط، الحياة من نفيس يف ويبعث يُعجبني
النصوص؟ تحقيق زمالئك وعىل عليك أتعلم الجامعة طالب من طاِلٌب أنِّي لك زعم ومن
عن َفتَْك وَرصَ فتَنَتَْك قد ُزهري ِشْعِر ِمْن الَقِصيَدة هذه تَُكون أْن أَْخَىش فإنِّي قلُت:
من فيه عما يستكشف أن الحق من مدح، فلزهري القديم، الشاعر هذا روائع من غريها
َغَزٌل ولُِزَهريٌ َلِبيٍد، وصِف من حياة وال قوة وال دقة أقلَّ ليس وصف، ولزهري الجمال،
يشء فيه بَضِحٍك فاه مأل وقد ينهض وهو قال، َقِويٍَّة. َرقيقة َعاِطَفٍة ِمْن يَْخلُو َال أَيًْضا،
لك أدع أن أكره ولسُت ذلك، يف نَتََحدَّث أْن أَْكَرُه فلسُت بالنفس: االعتداد من قليل غري

املقبل. األسبوع كان إذا ذلك يف الحديث
امَلاِيض، األُْسبُوع يف ِلَقاءَُه َفذََكرُت الرَِّضا، كل نفسه عن راٍض وهو عني، انرصف ثم
زهري ولشعر لُزهري وحمدت السخط، ُكلَّ نَْفِسِه وعىل عيلَّ َساِخٌط وهو عيلَّ أقبل حني

الغريب. الكائن هذا يف أثرهما
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زهري1 مع أخرى ساعة

أكثره ذََهَب وقد الدِّيوان، حفظه الذي هو ُزهري شعر من لنا بقي ما إنَّ لصاحبي: قلُت
األحداث هذه من يعرض فيما وبعضه الرثاء، يف وأَقلُّه الهجاء، يف منه وقليٌل امَلْدح، يف
عىل عنه لنا حفظ فيما زهري يعرض يكد ولم اِعِر، الشَّ ِلَقْوِل البََدِويَّ تْدَفُع كانت التي
يف يضطرب ما وتصوير الغناء، إال به اِعُر الشَّ يُريُد ال الذي الخالص عر الشِّ بهذا األقل
وسيلة الشاعر يتخذه ال الذي الشعر هذا عواطف، من فيها ويثور خواطر، من النفس
نفسه، يف غاية هو وإنَّما املألوفة، أعراضها من عرض أو الحياة، أغراض من غرض إىل
من يجد ما ر يَُصوِّ أن يريد وهو ويفكر، ويشعر يحس هو غريه، إىل به الشاعر يقصد ال

وتفكري. وشعور حس
أخباره من األدب كتب حفظته ما نسمي أن صح إن ُزهري، ِسريَِة من وامَلْعُروف
أكثر مدحهم يف فاستنفد غطفان أرشاف ِمْن َجَماَعٍة إىل انقطع امَلْدح، َكثري َكاَن أنَّه سرية،
كذلك وامَلْعُروف كثريًا، ماًال عنه يُفيد وكان الشعر، بهذا يتكسب وكاَن الشعر، من قال ما
له، التهيؤ يُِطيُل ِبِشْعِرِه، الِعنَايَِة َشِديَد ُمجوًدا، كان أنَّه الرُّواة، يَْرِوي فيما ُزهري، أَْمِر ِمْن
ثم له، يستقيم حتى واإلصالح بالحذف يناله ثم فيه، النظر يطيل ثم إنشائه، يف والعمل

.١٩٣٥ سنة مارس ٢٠ يف الجهاد بجريدة نُرشت 1
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من املعروف هذا يصدق زهري شعر من لنا بقي وما الناس، يف ويُذيعه ذلك بعد ينرشه
الرواة. به تحدث ما ويحقق سريته،

وقومه سنان بن هرم وبَمْدِح غطفان، من األرشاف بمدح مملوء ُزهري فديوان
يف نُشكُّ وال الصنعة، فيه ونتبني الَعَمل، فيه نُِحسُّ الشعر هذا نقرأ حني ونحُن خاصة،

قليل. غري جهًدا وتجويده إنشائه يف تكلف قد صاحبه أنَّ
مسَّ قد والرثاء، والهجاء املدح إىل إال شعره يف يقصد يكد لم أنه مع زهريًا ولكن
ِعَالَجَها، َفأَْحَسَن َعاَلَجَها بْل ها، َمسَّ َفأَْحَسَن َقَصاِئِده، ُمقدمات يف ْعِر الشِّ ِمَن أُخرى ُفنونًا
نستثني أن ينبغي ال عارصوه، الذين عراء الشُّ ِمَن ِلَغرْيِِه أُِتيَحْت َقلَّما إلجادة فيها ووفق
ُحفظ قد ولو قليل، غري َيشء شعرهم من لنا حفظ الذين الفحول من أفراًدا إال ذلك من
يقدمه كان كما نُقدمه، أن الرَّاجح، من بل الَجاِئز من لكان أكثره أو كله زهري شعر لنا

وناظروه. عارصوه الذين الفحول عىل الحجاز أهل
الَحديث هذا يف به نُِلمَّ أن نحب بما اإلملام يف نتخذه الذي املذهب تختار أن ولك
فنتحدث زهري شعر من قصيدة إىل نعمد أن إحداهما: طريقان؛ فأمامك ُزهري، ِشْعِر من
إىل عمدنا منها، فرغنا إذا َحتَّى فنٍّا، فنٍّا الشعر فنون من فيها طرق بما ونُِلمَّ عنها،

املذهب. هذا بها العناية يف فذهبنا أُخرى قصيدة
كيف لنرى قصائده، عند الوقوف يف تشدد دون ُزهري بفنون نُعنى أْن واألُخرى:
يف أَنَّك أُظنُّ فما إيلَّ. أحب الثاني امَلذْهب وهذا امُلختلفة. قصائده يف الفنون هذه يُعالج
الوحدة فيها تتحقق األجزاء، ُمطردة مستقيمة، زهري قصيدة أن لك أُثبت أن إىل حاجة

وأدقه. وجه أكمل عىل الشعرية
أْن يعنيني فَما إليِْه، ُمْطَمِنئٌّ به، َراٍض فإنِّي أحببَت امَلذَْهبني فأي صاحبي: قال
جميًال، ِشْعًرا نقرأ ُدمنا ما تلك، أو الطريقة هذه تسلك أو ذاك، أو املذهب هذا تذهب
اإلِْهَماِل ِمَن النَّْحِو هذا ِمثِْل َعْن تَْرَىض َال أَنََّك أعرُف وأنا جمال، من فيه عما ونتحدث
وسأقول مرة، غري قلُت ولكن نظام، من العلمي للدرس ينبغي ما يُالئم ال ألَنَّه والتََّهاوِن؛
الحرية وآثرُت والجامعيني، للجامعة العلمي الدرس تركت إني يظهر: فيما مرة، غري لك
تخلقونها التي األَْوَضاع َهِذِه ِمْن يشء يَُقيُِّدها ال التي الحرية هذه الحديث، يف املطلقة
كيف أدري ال ا، فجٍّ وَغِليًظا َخِشنًا جافيًا ِعْلَمُكم فتجعل عليها، وتفرضونها ألنفسكم،

ومتاًعا. لذة فيه تَِجُدون أو تُِسيُغونه
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إىل موضوع ومن فكرة، إىل فكرة من والوثوب امَلرَّة، هذه االستطراد َفدَْع قلُت:
املايض، األسبوع يف الكالم أكثرت وقد نعدوه، ال ُزهري شعر عند بنا وِقْف موضوع،
فأنَت األسبوع؛ هذا يف تقول أن حقك من أصبح بل قال: تسرتيح، أن حقك من وأصبح
ولسُت بالكالم، دوني من لتَْستَأثر الصمَت عيلَّ تفرض أن تُريد وإِنَّما راحة، يل تُريد ال
إىل أردك إني فقلُت: انقطاع! غري يف تتكلم وأنت عليه وتهالكك للكالم ُحبُّك َما أَْدِري
ما وجدت إذا أو القول، إىل يدعو ما وجدت إذا تقوَل أن أكره ولست أخرى، مرة زهري
إىل قصرية ذاكرتك أن أظن كنت وما عليه، ُمتهالًكا وال بالكالم، مشغوًفا فلست تقول،
يف خضنا ملا وتصديك تحديك ولوال دفًعا، الحديث هذا إىل دفعتني الذي فأنَت الحد؛ هذا

األحاديث. هذه
نَاِدُر لذَِكيٌّ إنك قلُت: نَتََحدََّث؟ أْن تُريُد ُزهري طرقها التي الشعر فنون أي ففي قال:
يدع، وما يأتي ما يحسن رجل إلقائه إىل يحتاج ال ما األسئلة من لتُلقي وإِنَّك الذََّكاءِ،
فُزهري الشعر؛ قول إىل يعمد حني به ُزهري يبدأ الذي بالفن نبدأ أن أَُظنُّ فيما ينبغي إنما

النظم. يف أخذ إذا الشعراء من كغريه غزل
هذه يف أخذنا منذ الِحدَّة هذه ِمنْك عرفُت فما اليوم، منذ الُخلق لسيئ إنك قال:
حدتك مع مضيت إذا وتتصل تَْستَِقيُم الُقدماء لِشْعِر ُمذَاَكَرتنا أن أظن وما األحاديث،
يستقيم كيف أَْدِري ولسُت يشء، غري ويف يشء، كل يف ولُْمتَني يشء، كل عيلَّ فأنكرَت هذه؛
فرفه فيه؟ يتحدث أو يذوقه أو الغزل يفهم أْن الحاد، واملزاج السيئ، الخلق لصاحب
إىل أو القهوة، ُرشب إىل أو التدخني، إىل الحديث هذا عن وانرصف سيدي، يا نفسك عىل
نحن فيما نأخذ أن أمكن مزاجك، واعتدل نفسك، اطمأنت إذا حتى الرياضة، من يشءٍ
غري استعداد وإىل الجو، هذا غري جوٍّ إىل ُمحتاج الغزل فنقد الشعر، حديث من بسبيله

االستعداد. هذا
للغزل، كارًها يتغزل قد أنه تر ولم يظهر، فيما كله ُزهري شعر تقرأ لم إنك قلُت:
عنها، ُمْعِرًضا بها، َزاهًدا بها، َضيًقا صاِحبَتِِه عن ويَتََحدَُّث التشبيب، يف َزاهًدا ويَُشبُِّب
همزيته من أنت وأين الفرنسيون، يقول كما يَْطان الشَّ إىل يُْرِسَلها أن استطاع لو ُمتمنيًا

فيها: يقول والتي عليم بني بها يهجو التي املشهورة

ِظ��ي��اءُ َوبَ��يْ��ن��ه��م بَ��ي��ن��ي َج��َرْت ل��يْ��ل��ى آُل ��َل ت��َح��مَّ أَْن ��ا َف��َل��مَّ
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ال��ل��ق��اءُ َف��َم��ت��ى م��ْش��م��وَل��ًة ن��ًوى أَج��ي��ِزي َل��ه��ا َف��ق��ْل��ُت ُس��نُ��ًح��ا َج��َرت
اْل��ع��ف��اءُ ذََه��َب َم��ْن آث��اِر َع��َل��ى ف��ب��انُ��وا م��ن��ه��ا أَْه��ل��ه��ا ��َل تَ��َح��مَّ
ان��ِت��ه��اءُ َل��ج��اج��ت��ُه ط��اَل��ْت َوإِْن َش��ْيءٍ ولِ��ك��لِّ َط��اَل��ب��ت��ه��ا ل��ق��ْد

وبمن بالغزل، ِضيًقا وال الُخلق، سوء من حظٍّا مني أقل ليس ُزهريًا أنَّ ترى فأنت
السفر، إىل رضورة غري يف أو منه، رىض غري عىل صاحبته سافرت قد الغزل، فيهم يُقال
وتشتد أمره، يطل مهما أجل، يشء ولكل املطالبة، يف عليها وألحَّ بالهجر عليه ألحْت وقد
أباح إذا أو لزهري، أبيح فإذا األحياء؛ مع الخلق وحسن الخلق، حسن حتى فيه، اللجاجة
معك، الخلق سيئ أكون أن لنفيس أُبيح فقد صاحبته؛ مع الخلق سيئ يكون أن زهري
غريه فيه قال فقد ُزهرٍي؛ عىل َمْقُصوًرا البُْعِد واتصال الهجر، بطول الضجر إظهار وليس

لبيد: قول نسيت أظنك وما عارصوه، الذين القدماء من

َص��رَّاُم��ه��ا َخ��لَّ��ٍة َواِص��ِل وَل��َخ��يْ��ُر َوْص��ل��ُه ت��ع��َرَض َم��ن لُ��ب��انَ��َة َف��اق��َط��ْع

فيها: يقول التي الصمة بن دريد قصيدة أول قرأت قد وأظنك

م��وِْع��ِد ُك��لَّ َوأَْخ��َل��َف��ت ِب��ع��اِق��ب��ٍة َم��ع��ِب��ِد أمِّ ِم��ْن اْل��َح��بْ��ل ج��ِدي��ُد أَرثَّ
َغ��ِد أَو اْل��يَ��ْوِم َرج��َع��َة ِم��ن��ه��ا أَْرج َوَل��ْم ِل��ق��اءَه��ا إل��يْ��ك أَْح��َم��ْد ول��ْم َوب��انَ��ْت

مشهور االمتناع، يف وأرسفْت عليه، امتنعت حني بصاحبته القيس امرئ وضيق
به: أذُكر أن من وأشهر

َف��أَْج��ِم��ل��ي َص��ْرِم��ي أَْزَم��ْع��ِت ق��َد ك��نْ��ِت وإِْن ال��تَّ��َدلُّ��ِل ه��ذا ب��ْع��َض م��ْه��ًال أَف��اِط��ُم
تَ��ن��س��ل ِث��ي��اِب��ك ِم��ن ِث��ي��اِب��ي ف��ُس��ل��ي خ��ل��ي��َق��ٌة ِم��ن��ي س��اءَت��ِك ق��د ت��ُك وإِْن
يَ��ف��ع��ِل اْل��َق��ل��َب ت��أُْم��ِري َم��ْه��م��ا َوأَنَّ��ِك ق��اِت��ِل��ي ُح��بَّ��ِك أَنَّ ِم��ن��ي أََغ��رَِّك

تُْمِعُن ولكنك االستطراد عن تردني الُقدماء، مذهب اليوم لتذهب إنك صاحبي: قال
لو لعلك يدري! ومن القيس، امرئ إىل ثم ُدريد، إىل ثم لبيد، إىل ُزهريًا فتدع فيه،
ضاقوا الذين هؤالء من وشاعر شاعر بني ُمتنقًال تميض أْن االستطراد وبني بينك خليت

زهريًا. ننىس حتى بصاحباتهم
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وقد صاحبته، إىل عاد حتى الضيق هذا يظهر يكد لم ُزهريًا فإن ذلك ومع قلُت:
إعجابًا بها يعجبون القدماء كان التي األبيات هذه يف عليها فأثنى صورتها، استحرض
لم وإْن الثالثة، التشبيهات هذه بني فيها جمع ألنه — التعبري هذا صح إن — شكليٍّا

يقول: حني وذلك عاطفة، وال حبٍّا فيها يُصور

ال��ظِّ��ب��اءُ ف��ي��ه��ا َوش��اَك��ه��ْت ـ��ح��ور ـُّ ال��ن�� َوُدرُّ َش��ب��ًه��ا ال��م��ه��ا تَ��ن��اَزَع��ه��ا
ال��َخ��الءُ م��ْرتَ��ع��ه��ا أَْدم��اءَ ف��ِم��ن م��ن��ه��ا ال��ِع��ق��ِد ُف��َويْ��َق م��ا ف��أَم��ا
وال��نَّ��ق��اءُ ال��َم��الَح��ة رِّ ولِ��ل��دُّ م��ه��اٍة ف��م��ن ال��ُم��ق��َل��ت��اِن وأَم��ا

هذه تفصيل إىل يَُعوُد ثم ُجْملة، والظباء واملها ِبالدُّر يَُشبُِّهَها ترى كما فهو
َهذَا أَْكَرُه َوأَنَا إَِشاَرة، وال تَْلِميًحا ال يًحا تَْرصِ فيَْها بَِه الشَّ وجوه ُ فيُبنيِّ التشبيهات،
ُزهري استحرضها التي الصورة هذه أنَّ عىل به، وأُعجبوا الُقدماء أحبَّه وإن التكليف،

يقول: أن من تمنعه لم كلًفا، وبها حبٍّا، لها تزيده أن خليقة كانت والتِّي لَصاِحبَتِِه،

ال��ع��داء تُ��الق��يَ��ه��ا أَن َوع��ادك َص��رَّم��تْ��ُه إذا ح��بْ��َل��ه��ا َف��ص��رِّم

القصيدة، هذه عىل وقًفا والِبعاد الهجر يف املليحة والَحبيبة بالغزل زهري وليسضيق
فيها: يقول التي هي َمْشُهورة أُْخرى قصيدٍة يف نراه نحُن بل

ف��ال��ث��ْق��ُل ال��ت��ع��ان��ي��ُق َس��ْل��َم��ى م��ن وأَْق��َف��َر يَ��ْس��ل��و ال ك��ان وق��د َس��ْل��َم��ى ع��ن ال��ق��ل��ُب َص��ح��ا
ي��ْح��ل��و وم��ا يَ��ُم��رُّ م��ا أَم��ٍر ِص��ي��ِر ع��ل��ى ث��م��ان��يً��ا ِس��ِن��ي��َن َس��ْل��َم��ى م��ْن ك��ن��ُت وق��د
تَ��خ��ل��و م��ا ال��غ��ِد ح��اج��ُة ��ْت وأَج��مَّ َق��َض��ْت ِل��ح��اج��ٍة يَ��ْوًم��ا ج��ئ��ُت م��ا إذا وك��ن��ُت
يَ��ْس��ل��و م��ا ُح��بِّ��ِك غ��ي��َر ُف��َؤاٍد ُس��لُ��وَّ ِع��نْ��َدُه ال��نَّ��أُْي أَْح��َدث ُم��ِح��بٍّ َوك��لُّ

قد وأنه صحا، قد قلبه أنَّ ويَْزُعُم والهجر، الصدَّ يشكو محب األبيات هذه يف فهو
فساء الذِّْكَرى َعاَدتُْه َكيَْف إليِْه انُظر ولكْن ِطواًال، أَْعَواًما َعذَّبَتُْه التي اللوعة هذه من أفاق

فراًرا: ِمنْها وَفرَّ ذرًعا بها وضاق خلقه، لها

ف��ال��رْم��ُل ال��َح��ْزِن ُق��لَّ��ُة ودون��ي ه��ج��ْع��ُت بَ��ع��دم��ا األَح��بَّ��ِة ذك��ُر تَ��أَوَّبَ��ن��ي
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وال��َق��ْم��ُل ال��َم��ق��اِدُم ف��ي��ه��ا ُس��ِح��ق��ْت وم��ا ِم��ن��ى م��ْن ب��ال��م��ن��اِزِل َج��ْه��ًدا ف��أَق��َس��م��ت
ِط��ف��ُل يُ��َع��رَِّج��ن��ي أن إِال ال��ل��يْ��ِل إل��ى ألَْدأَبَ��ْن ثُ��مَّ ب��ال��َف��ْج��ر ألَْرت��ِح��ل��ْن

ترف من فيك ما عىل ستقرؤه أنك يقدر لم ُزهريًا فإنَّ القمل؛ ذكر من تغضب وال
ولكن تُؤذيك، ال أخرى كلمة إليك البغيضة الكلمة هذه عىل آلثر فعل قد ولو مزاج، ة وِرقَّ
عنه، وبعدت ُحبِّها، عن صحا أن بعد الليل أثناء الحبيبة ذكرى عادته كيف إليه، انظر
وعىل الصبح، مع يرتحل أن عىل ُمْقِسًما َمْضَجِعِه ِمْن َونََهَض الذِّْكَرى، ِبَهِذِه ذَْرًعا فَضاَق
وشك كانت فقد الوقوف؛ إىل ناقته تضطره أن إال يشء، عىل يلوي ال السري يف يَْدأََب أْن

تلد. أن
وأكرب التعليل؛ من يشء إىل يحتاج ُزهري، شعر يف واألحباء، بالحب هذا الُخلق وضيق
إىل يَنْتَهي أْن يُِريُد الهجاء، قصائد أو امَلْدِح قصائد ينظم حنَي َعِجًال كان الرجل أنَّ الظن،
األَْحيَاءِ. وصف عند أو يار، الدِّ عند الوقوف يُِطيَل أن ويكره الشعر، فيه ينظم الذي الَفنِّ
يتحدثون، فالرواة زهري، عىل الكاذبني كذب وهو الضيق، هذا يُعلل آخر شيئًا وَلَعلَّ
اجتمع وقد بعيساباذ، املهدي املؤمنني أمري دار يف كانوا أنهم الفرج أبو عنهم ينقل فيما
بعض خرج إذ ولُغاتها، وأشعارها وآدابها العرب بأيام والعلماء الرواة من عدة فيها
ومعه إلينا خرج ثم مليٍّا، فمكث فَدَخَل الرَّاوية، بِّي الضَّ باملفضل فدعا الَحاِجب، أصحاِب
الرسور املفضل وجه ويف والغم، االنكسار حماد وجه يف بان وقد جميًعا، واملفضل حماد
إنَّ العلم، أهل من حرض من معرش يا فقال: معهما الخادم حسني خرج ثم والنشاط،
شعره، لجودة درهم ألف بعرشين الشاعر حماًدا وصل قد أنَّه يُْعِلُمكم املؤمنني أمري
ألًفا بَخْمِسني امُلفضل ووصل منها، ليس ما الناس أشعار يف لزيادته ِرَوايته وأبطل
وَمْن اد، َحمَّ ِمْن فليَْسَمع ُمحدثًا جيًدا ِشْعًرا يسمع أن أراد فمن ِرَوايَتِِه، ِة وِصحَّ لِصْدِقِه
قال امَلْهِديَّ أنَّ فأخربنا السبب، عن فسألنا املفضل، عن فليأُخذَْها َصِحيَحًة رواية أََراَد

قال: بأن قصيدته افتتح ُسْلَمى أبي بن ُزَهري رأيُت إِنِّي َوْحَده: ِبِه َدَعا ملَّا للُمفضل

ه��ِرٍم ف��ي ال��َق��ْوَل وََع��دِّ ذا دَع
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سمعُت ما امُلفضل: له فقال برتكه؟ نفسه أمر الذي فما قول، ذلك قبل له يتقدم ولم
أن يف يروِّي أو يُقوله، قول يف يفكر كان توهمته أني إال شيئًا، هذا يف املؤمنني أمري يا
شأنه من يشء يف ُمفكًرا كان أو ذا»، «دع وقال: هرم، مدح إىل عنه فعدل شعًرا يقول

عنه. فأمسك هرم، يف القول وعد الفكر، من فيه أنت ما دع أي ذا، دع وقال: فرتكه
يا ُزهري قال هكذا ليس فقال: امُلفضل، عنه سأل ما مثل عن فَسأََلُه اٍد بَحمَّ دعا ثم

فأنشده: قال؟ فكيف قال: املؤمنني، أمري

َدْه��ِر وم��ذْ ِح��َج��ٍج م��ذْ أَْق��ويْ��َن ال��ِح��ْج��ِر ب��ُق��نِّ��ِة ال��دي��اُر ِل��َم��ِن
وال��َق��ْط��ِر ال��ُم��وِر َس��واِف��ي بَ��ْع��ِدي وَغ��يَّ��ره��ا ب��ه��ا ال��زم��اُن ل��ِع��ب
��ْدر وال��سِّ ال��ض��اِل أُوالِت َص��ف��َوى ِم��ْن ال��نَّ��ح��اِئ��ت ب��ُم��نْ��َدَف��ِع َق��ْف��ًرا
ال��َح��ْض��ر وس��يِّ��ِد ال��بُ��داِة خ��ي��ِر ه��ِرٍم ف��ي ال��ق��ْوَل وَع��دِّ ذا دَع

َعنَْك املؤمنني أمري بلغ قد له: فقال حماد عىل أقبل ثم ساعة، املهديُّ فأطرق قال:
ليَْصُدَقنَّه ُمحرجة يمني وكل البيعة، بأيمان استحلفه ثم عليه، استحالِفَك من بُدَّ ال خرب
األبيات هذه حال عن اصُدقني له: قال منه، توثق بما له فحلف عنه؛ يسأله ما كل عن
من به أمر بما امُلفضل ويف فيه فأَمَر قاِئلُها، أنَّه حينئذ له فأَقرَّ ُزهري، إىل أََضاَفها ومن

وكشفه. أمرهما ُشهرة
البيت: بهذا القصيدة هذه يبدءون كانوا القدماء بأنَّ تُنِْبئُنا الظريفة القصة فهذه

ه��ِرٍم ف��ي ال��َق��ْوَل وََع��دِّ ذا دَع

الشاعَر أنَّ ًرا ُمَقدِّ رأيت كما يتأوله امُلفضل وكان االبتداء، هذا يفهم ال املهدي وكان
وجائٌز صحيًحا، ل امُلَفضَّ تأويُل يَُكون أْن وجائز فيه، يَُفكِّر كان ا عمَّ يعدل أْن يُريد إنما
املذهب هذا وإىل الرُّواة، أضاعه آخر ِشْعٌر زهريٌ أنشأها حني القصيدة يف يكون أن أيًضا
من صنعه آخر بشعٍر ظن فيما ضاع الذي الشعر هذا عوض ولكنه حماد، ذهب الثاني

الديار. ذكر يف زهري مذهب فيه وذهب نفسه، عند
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من فيه ويظهر فيه، الشاعر يتعجل الذي الغزل هذا يكون أن يمنع الذي فما
الرُّواة، ِمَن حماد أشباه أو اٌد َحمَّ ُه َدسَّ قد عليه، َمْصنُوًعا إليه، ُمضاًفا يظهر ما الضيق

قوله: بعد الالمية هذه يف جاء ما ِسيََّما وال

ف��ال��رم��ُل ال��َح��زِن ُق��ل��ُة ودون��ي َه��ج��ْع��ُت م��ا ب��ع��َد األَِح��ب��ِة ِذك��ُر ت��أَوَّب��ن��ي

وحب والتصنع التكلف فيهما يظهر البيت هذا بعد أُضيفا اللذين البيتني هذين فإنَّ
املديح. من ُمقبل هو بما الغزل من مىض ما وصل يف والرَّغبة التخلص،

فدع وتمحيصك، بنقدك علينا وتثقل وتحقيقك، بَحثك يف تُِلحُّ تنفك ما صاحبي: قال
يدعوك وال اضطراب، وال فساد فيه يظهر ال ُزهري، غزل من يشءٍ إىل بي وعد هذا، عنك

والتمحيص. التحقيق هذا إىل
يقول والتي بدر بن حذيفة بن حصن بها يمدح التي األُخرى الميته يف فانظر قلُت:

فيها:

وَرَواح��لُ��ه ��ب��ا ال��صِّ أَف��راُس وُع��رَِّي ب��اِط��لُ��ه َوأَق��َص��َر َس��ْل��َم��ى ع��ن ال��ق��ل��ُب ص��ح��ا

ألنَّه ة؛ َخاصَّ منه الثاني ْطِر وبالشَّ البيت، بهذا تَْعَلُم كما َمْشُغوفون البياِن فأصحاب
تُتَاح كانت وحني يُواتيه، الشباب كان حني يَْرَكبُها كان وَرَواِحَل أَْفَراًسا للصبا فيه َجَعَل
عن أقرص العمر، به وتقدم الكربة، أدركته فلما ومرحه، نشاطه إليه ويدفعها اللذات، له
عىل وال رواح، عىل تعينه ال مهملة، وتركها رواحله، وعري الصبا، أفراس وعري كله، هذا

غدو.
ذلك: بعد يقول كيف إليه انظر ثم

َم��ع��اِدل��ُه ��ِب��ي��ِل ال��سَّ َق��ص��ِد ِس��وى َع��ل��يَّ وُس��ددْت تَ��ع��ل��م��ي��ن َع��م��ا َوأَق��َص��ْرُت
نُ��زاي��لُ��ُه ك��ال��َخ��ِل��ي��ِط ��ب��اُب ال��شَّ وك��اَن ��ن��ا َع��مُّ أَن��َت إن��م��ا ال��َع��ذارى وق��اَل
َش��اِم��ل��ُه ��ي��ب وال��شَّ ال��رأِْس َس��واَد َوإِال َخ��ل��ي��َق��ت��ي إِال يَ��ع��ِرْف��َن م��ا ف��أَْص��بَ��ْح��َن
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رغبة ال الجد، عىل وإقباله اللهو، عن وإقصاره اللذة، عن إعراضه ُ يَُفرسِّ هنا فهو
َفان يَْرصِ اللذين والشيب الكرب يذكر فهو وعجًزا؛ قصوًرا بل الحياة، متاع يف ُزهًدا وال فيه،
بعده: من األخطل آذت والتي تُؤذيه، التي الكلمة بهذه ألسنتهن ويُطِلَقاِن العذارى، َعنُه

األخطل: قول تذكر وأظنك عمنا.» أنت «إنما

َخ��ب��اال ع��ن��َدُه��نَّ يَ��زي��ُدك نَ��َس��ٌب ف��ِإنَّ��ُه ��ُه��نَّ َع��مَّ َدع��ونَ��َك وإِذا

أيًضا: قوله تذكر ولعلك

ال��ِك��بَ��ُر زه��ا ق��د ��ن ِم��مَّ أَن��ك أَيْ��ق��نَّ إِذا ال��غ��اِن��ي��ات وْص��ل��ي ال��ل��ُه ق��اتَ��َل ي��ا
��ع��ُر ال��شَّ ال��لِّ��م��ِة َس��واِد ب��ع��د واب��ي��ضَّ م��ونِّ��ره��ا َق��وِس��ي َح��نَ��ا ��ا ل��مَّ أَْع��رْض��َن
َوَط��ُر َش��يْ��بَ��ٍة ذي إل��ى ب��ه��نَّ وم��ا ل��ح��اج��ِت��ه داٍع إل��ى ي��ْرَع��ِوي��َن م��ا

إىل حن حتى الجد، من إليه اضطر وما ِسنِّه، تََقدُّم يذكر يكد لم ُزهريًا أنَّ عىل
بني يقدم أن دون يبتدئها كأنه استئناًفا، قصيدته واستأنف الديار، َفذََكر األوىل، عهوده

فقال: شعًرا. يديها

َف��ع��اِق��ل��ْه َف��ال��رَِّس��ي��ُس ِم��ن��ُه ال��رَّسُّ ع��ف��ا م��ن��اِزلُ��ْه ع��اٍف ك��اْل��وح��ي َط��َل��ٌل ِل��َم��ْن

فيها يَْلَقى كان التي األماكن أَْسَماء يُنَظِّم أن عىل الذِّكرى بهذه يَِزيد ال أنَّه عىل
وصف هو الشعر فنون من آخر فنٍّ إىل ع يُْرسِ ثم وَمتَاعه، لهوه فيها ويَستقبل أحباءه،
من يمنحه ال عنه، ُمعجل أو فيه، مقتصد ولكنه غزل، صاحب ترى كما فهو الصيد؛

ينبغي. ما وتفكريه وجهده وقته
يقول: كيف هرًما بها يمدح التي قافيته يف إليه وانظر

َع��ِل��ق��ا م��ا أَس��م��اءَ ِم��ن اْل��ق��ْل��ب وُع��لِّ��َق ف��انْ��َف��َرق��ا اْل��ب��يْ��ن أََج��دَّ اْل��خ��ِل��ي��َط إِنَّ
َغ��ِل��ق��ا َق��ْد ال��رَّه��ُن ف��أَْم��َس��ى اْل��َوداِع ي��وَم َل��ُه َف��ك��اَك ال ِب��رْه��ٍن وف��ارَق��ت��َك
خ��َل��ق��ا واِه��يً��ا ِم��ن��ه��ا ال��َح��بْ��ُل َف��أَْص��بَ��َح َوع��َدت م��ا اْل��بَ��ْك��ريِّ ابْ��نَ��ُة َوأَْخ��ل��ف��تْ��ك
ع��ِش��ق��ا م��ْن ي��ْش��ت��اَق أَْن م��ح��ال��َة َوال ِل��ت��ح��زن��ن��ي ض��اٍل ِب��ِذي تَ��راءَى ق��اَم��ت
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َخ��ِرق��ا ش��اِدنً��ا تُ��َراع��ي ال��ظِّ��ب��اء ِم��َن خ��اِذَل��ٍة أَْدم��اء م��غ��ِزَل��ٍة ب��ِج��ي��ٍد
ع��تَ��ق��ا أَن يَ��ع��ُد ��ا َل��مَّ ال��راِح َط��يِّ��ِب ِم��ْن اْغ��ت��بَ��َق��ْت ال��َك��رى بَ��ع��َد ري��َق��ت��ه��ا ك��أَنَّ
َرن��َق��ا وال َط��ْرًق��ا ال ل��ي��نَ��َة م��اءِ ِم��ْن َش��ِب��ًم��ا نَ��اُج��وِده��ا ع��ل��ى ��ق��اُة ال��سُّ َش��جَّ

أشد عسرية ولكنها األمر، أول يف يسرية وقصته قصته، يعرض األول البيت يف فهو
من وبني بينه األمد وبعد فانفرق، البني َجدَّ قد الَخِليَط أنَّ أمره فأول ذلك، بعد الُعرس
تصويره، إىل وال وصفه، إىل سبيل ال شيئًا أسماء من علق قد َقْلبَُه ولكنَّ يألف، كان
تفصيًال؛ وال تصويًرا يحتمل ال الذي امُلحيط العام التعبري هذا عنه يعرب يشءٌ هو وإنما

علقا». ما أسماء من القلب «وعلق والتفصيل التصوير فوق ألنَّه
وعجزه عليها، وحرصه بأسماء ارتباطه يصور كيف الثاني: البيت يف إليه انظر ثم
اليسري النَّحو بهذا كله هذا عن يعرب كيف إليه انظر حبها، من يفيق أو يسلوها، أن عن
جميًعا، الناس يفهمه وإنما عًرسا، وال مشقة فيه أحد يَِجُد ال الذي الكالم من امَلأْلُوف
من وليس به، ومضت قلبه ارتهنت قد فهي البادية، أهل سيما وال جميًعا، الناس ويقدره
تعد بخيلة ذلك عىل ولكنها فحسب، قلبه ترتهن لم هي ثم الرَّهن، هذا يفك أن إىل سبيل
يف األمل وبني بينه األسباب فتقطع ذلك مع وترتحل األماني، تحقق وال وتمني تفي، وال

امُلنى: لتحقيق االنتظار أو بالوعد، الوفاء

خ��َل��ق��ا واِه��نً��ا ِم��ن��ه��ا ال��َح��ب��ل ف��أَْص��بَ��ح وع��دْت م��ا اْل��بَ��ْك��ري اب��نَ��ُة وأَخ��ل��َف��ت��َك

هي إنما إشفاق، أو ِرْفٍق ِمْن َلَها َحظَّ وال ِعنَْدها َرْحَمَة ال ا، حقٍّ َماِكَرٌة الفتاة وهذه
للشاعر تعرض كله هذا مع إليها ترى ألست الظلم. أشد ظاملة القسوة، أشد قاسية
فمن اللقاء؟ يف معه أمل ال الذي املوئس الفراق لهذا ولتحزنه إليها لتشوقه له فترتاءى
الشاعر قلب تمأل التي هذه البكري ابنة أسماء مثل رأى من الفتاة! هذه مثل رأى
األَمل ومن اللِّقاء، من موئسة الَقْلِب ِبَهذَا وتَْرتَِحُل َلُه، فكاَك ال اْرتَِهانًا َقْلبَُه وتَْرتَِهُن ُحبٍّا،
ألواَن وتُِذيقه وتمنيه لتعينه الشاعر إىل صورتها تُْرِسُل كله هذا مع هي ثم اللقاء، يف

قوله: إىل وانظر العذاب!

َع��ِش��ق��ا م��ن يَ��ْش��ت��اق أن م��ح��ال��ة وال
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ذكرى وتشقيه، فتَُعذِّبه لُزهري ترتاءى حني ورة الصُّ َهِذه تُِثريُها التي الذِّْكَرى أنَّ عىل
بشكلها فيُْعَجُب أَْسَماء يََرى فصاِحبُنا — التَّعبري هذا ِمثْل َصحَّ إْن — خالصة مادية
فشبهه ِريقها ذكر الذكرى، يف أمعن إذا ثم الظبية، جيد يُشبه الذي وِجيِدها ولونها،
صدٌق البدوية السذاجة هذه ويف العذب، البارد النقي باملاء ُمزجت التي امُلَعتَّقة بالخمر

يجد. ما إال يصف وال يغلو، وال يتكلف ال فهو زهري؛ من نُحبه
غريها ويف القصيدة، هذه يف ُزهري إِليه ذََهَب الذي اذَج السَّ اليَِسري الَغَزل َهذَا وِمْن
َجوَُّدوها التي َمَعاِنيهم من كثريًا خاصة، واألخطل اإلسالميون، َعَراءُ الشُّ أخذ عر، الشِّ من
قلوبهم تصوير إىل وسيلة اتخذوها تفصيًال، وفصلوها بسًطا، بسطوها ألَنَّهم وأَتَْقنوها؛

واألهواء. العواطف من فيها يثور وما ونفوسهم،
أْن يُِريُد كأنه إجماًال، وأجملها إملاًما، املعاني بهذه أََلمَّ أْن عىل ُزهري يزد لم حني عىل
امُلتأخرين. عراء الشُّ من أثره سيقتفون للذين األَْعَالم ويُقيم الطَّريق، ويُبني النهج، يرسم
َجْزٍل بدوي لفظ يف امُلسافرين، القوم لهؤالء تتبعه ذلك بعد يُصور وهو إليه وانظر

اليرس: كل يسرية السذاجة، كل ساذجة بدوية َمَعاٍن ويف َمتني، َعذٍْب

َف��َل��ق��ا راِك��ٍس ِم��ْن ب��ِه��م ال��رك��اِب أَي��ِدي َه��بَ��َط��ْت إذا ح��ت��ى أَْرم��ق��ُه��ْم زل��ُت م��ا
ِح��َزق��ا آثَ��اِرْه��م ع��ل��ى اْل��ُح��داُة يَ��ْس��َع��ى أَدٍم ق��ف��ا أَو َش��رْوَرى م��ن داِن��ي��ًة

يتبعونهم، والحداة لوجههم، يمضون وهم هذا، مسريهم يف َطرَفه يُتبعهم فهو
يتبعهم أن عليه وَشقَّ اَها، َسمَّ التي األماكن هذه من دنوا إذا حتى جماعات، ويدفعونهم
فانهلت الجزع؛ به واستأثر اليأس، ملكه الطرف، يبلغهم أن من أبعد ألنَّهم بطرفه؛

انقطاع. غري يف مرسلة دموعه
فهو والتشبيه؛ بالوصف عنهما يُْشَغل وأْن وغزله، حبه ينىس أْن الشاعُر يُوشك وُهنَا
الدلو، شغلته وقد جدول، يف تُصب ثم تُمأل ِبَدلو َسكبًا ْمَع الدَّ تسكب وهي عينه يُشبه
الذي الجدول وشغله بها، تستقي التي الناقة وشغلته تصحبها، التي األدوات وشغلته
كله هذا شغله الجدول، هذا شاطئ عىل تعيش التي َفاِدُع الضَّ وشغلته املاء، فيه يصب

موعدها. وأخلفت َقْلبَُه اْرتََهنَْت التي البكري ابنْة وعن ، البنَْيَ أجدَّ الذي الخليط عن
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هذا له عرض قد دام وما فيه، أخذ إذا للتشبيه ٌم ُمتَمِّ وصف، إذا ُمحقٌق فُزهري
وال ليتغزل، القصيدة ينشئ لم ولكنه فعل، وقد ويَْستَْكِمَله ه يُتِمَّ أن من بُدَّ فال التشبيه،
من َوَصَف َوأَْن قال، ما الغزل يف َقاَل أَْن فَحْسبُه هرًما، ليَْمَدح يُنِْشئُها هو وإِنَّما ليصف،
يف فيأخذ أَْجِلِه، من القصيدة أنشأ ملا وليمض وصف، ما ُحزنه ومن صاحبته ومن نفسه
رائيته: يف األخطل غزل أو األخطل َرائيَّة تَْقَرأ أْن تستطيُع وأنَت سنان، بن َهَرم عىل الثَّناء

ب��َك��ُروا أَْو ِم��ن��ك ف��َراح��وا ال��ق��ِط��ي��ن خ��ف

اإلسالمي الشاعر هذا شعر يف تأثريًا الشعراء أشد من كان قد ُزهريًا أن فسرتى
العظيم.

تصل ولم ُزهري، غزل يه تَُسمِّ فيَما ُكلَّه اليوم حديث استَْغَرْقَت ولكنك صاحبي: قال
واملدح. الوصف غري الُفنُون ِمَن َطرق َما إَِىل وَال َمْدِحِه، إىل وال وصفه، إىل

مدحه؟ وعن وصفه، عن فنَتََحدَّث أُخرى؟ َمرًَّة ُزَهري إِىل نَُعوَد أْن يَْمنَُعنا َوَما ُقلُت:
أَبَْرع ِمْن أنَّه عىل الُقَدَماءُ أجمع وقد الَوصف، يف الشعراء أبرع من ُزهريًا أنَّ أََرى فإني

املدح. يف عراء الشُّ
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زهري1 مع أخرى ساعة

ال أَْم أَيَُروُعَك أدري لسُت معارضالصور، معرضمن لك فِعندي اليوم أما لصاحبي: قلت
وإكباًرا. إعجابًا نفوسهم ويمأل القدماء، يروع كان أَنَّه أَْعَلُم ولكنِّي شيئًا؟ نَْفِسك من يبلغ
منهم واِإلْسَالِميني، الَجاِهِليِّنَي َعراء الشُّ ِكبَاِر من جماعة أُستاذ ُزهريًا َجَعَل الذي هو ولعله
َجِميل، تلميذ وُكثريِّ جميل، وتلميذه الحطيئة ومنهم والعوَّام، ُعقبة وحفيداه َكْعٌب ابنه
وَسِمُعوا ُزهريًا عارصوا الذين الشعراء من هؤالء غري ومنهم أنا، أَْعتَِقُد فيما األخطل ومنهم
انتهى ِشْعَره ولكنَّ وه، يُعاِرصُ لم الذين اآلخرين الشعراء ومن شعره، إَِليِْهم نُِقَل أو ِمنُْه

والرواة. الرواية طريق من إليهم
ُزهري، حديث عن بحديثي أشغلك أن وال امُلقدمات، يف عليك أُطيل أن أُريد ولست
يذهب أَْن يُْحِسُن ُزهريٌ كان التي امَليَاِدين َهِذِه ِمْن ميداٍن عىل ِبَك أهجَم أْن أُريد وإنَّما

ويجيء. فيها
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ال الذي أو له، َحدَّ ال الذي العريض الرائع الجميل الفضاء بهذا أبدأ ال يل وما
الفضاء هذا إىل ُزهري مع فأهبط فيه، نظرت نحو أي من ا حدٍّ له تتبني أن العني تستطيع

نافع. مستحب إليه الهبوط فإن البعيدة؛ اآلماد ذي العريض
يلمؤه الذي الغزير بمائها حني منذ الفضاء هذا غمرت قد السماء أنَّ تَعلم ألست
َوَجَماًال، بَْهَجًة َلَرأَيَْت رأيتَُه قد ولو وحياًة! خصبًا الَفَضاءُ هذا فاْمتأل والحياة، الخصب
الوهود وهذه امُلرتفعة، الرُّبَى هذه منه سواء الفضاء، مأل الذي املختلف الكثري النَّبَاُت هذا

وتلك. هذه بني السفوح وهذه املنخفضة،
ما فيه يَثُور يََكْد َلْم الَفَضاءُ هذا وُروًحا، ولذة ُمتعة النظر هذا يف َلَك َفِإنَّ انظر
عرفه بل أيًضا، الحيوان وعرفه اإلنساُن، ذلك عرف حتى ويُجمله فيُزينه، النبات من ثار
والَجنَّات الرِّياض بهذه واستمتع فيه، وعاش إليه فأرسع اإلنسان، يعرفه أن قبل الحيوان
تُرسل ولم األرض عىل السماء تعطف لم إذا والرض، الجوع يملؤها التي حياته من وقتًا
بُْرَهًة. وأَِمَن الفضاء، هذا يف الحيوان كثر والحياة. الخصب من شيئًا املاء هذا مع إليها
فيه والنعيم الخصب هذا ومكان الفضاء، هذا عرف أن يلبث لم اإلنسان ولكن
خريه، من ويُصيب بنعيمه، ليستمتع أيًضا إليه هو َع فأْرسَ إليه، الحيوان هذا وإرساع

َحيََواِنِه. ِمْن ويصيد
إليهم فانُْظر يَد؛ الصَّ يلتمسون أيًضا هم أقبلوا قد َقْوِمِه ِمْن نََفٍر يف ُزهري وَهذَا
السماء يف وارتفع إحكاًما، خلقه أحكم الذي خم الضَّ هذا فرسهم َوَمَعُهم يَْهِبُطون
عنيف وهو صلب، َقِويٌّ وهو إمرار؛ أشد املمرة الفتل، أشد املفتولة قوائمه عىل ارتفاًعا،
أقبل فيه، يستقرون مكانًا الفضاء هذا من بلغوا إذا حتى ُمذَلًال، وال سهًال ليس شموس،
ُمْحتاًطا إليهم عاد ثم فبحث، الصيد، أماكن لهم يلتمس أرسلوه قد وكانوا ُغالمهم إليهم
انتهى إذا حتى يحس، وال يَرى ال حتى ُمَضاءَلة شخصه ويَُضاِئُل خفة، يف يَْمِيش ُمْحتاًال
رأى الخري، كل الخري فيه صيًدا لهم رأى قد بأنَّه رسيع وصوت همس يف أَنْبَأهم إليهم،
معظمها فأخذوا بها، الصائدون عبث أن بعد ترعى الوحش حمر من ضئيلة جماعة لهم
من رعني ما وكثرة املاء، من رشبن ما لقلة ُمقوسات ضامرات ثالث أتن إال منها يبَق ولم

ويرعاهن. يراعيهن فحلهن ومعهن املاء، عن به يستغنني الرطب، النبت هذا
أيخادعونه بينهم فيما ائتمروا حتى الصيد، هذا بمكان يُنبئهم الغالم يكد ولم
ثم احتيال، وال ختل وال مكر غري يف جهرة يصاولونه أَْم وامَلْكِر بالَغْدِر ويأخذونه خداًعا،
الخداع، إىل حاجتهم وما فيها؛ مكر ال التي وامُلَصاَولة امُلعلنة، الحرب عىل رأيهم يستقر
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يف ُمرسف عسري، صعب الجواد هذا ولكن نعم! يشء! يفوته ال الذي الجواد هذا ومعهم
اليوم. قبل يَُرْض لم كأنَّه والجمح، الشموس

ألسَت ثم إلجامه؟ يُريد من عىل ُمستعصيًا السماء يف رأسه رافًعا إليه ترى ألسَت
أو أعياهم حتى الرضب يف عليه ويُعنفون يرضبونه حوله من الناس هؤالء إىل ترى
أن إىل واضطروه قهروه فقد قوة؛ منه وأعظم بأًسا، منه أشد حال كل عىل ولكنهم كاد؟
انظر: ولكن ليلجمه، عليه أقبل قد اللجام صاحب وهذا نفسه، من ويمكن رأسه يخفض
ليقف إنه وجهًدا، مشقة رأسه بلوغ يف ليجد اللجام صاحب وإن ملرتفع، الجواد هذا إن
الغالم وهذا إلجامه، إىل انتهى قد ذا هو وها ليبلغه، الجو يف ُمرتفًعا رجليه أصابع عىل

الصيد. طلب يف يدفعه أْن يُِريُد ذا هو وها فريكبه، إليه يَثَِب أن استطاع قد
يوصيه هو يُريد، ما الصيد من ليدرك له ينبغي بما الغالم يويص لزهري واسمع
بالجواد َمْشُغول الغالم ولكن الصيد، غرة يَْلتَِمَس بأْن يُوصيه وهو خريًا، بالجواد
أمام، إىل الجواد دفع قد ذا هو وها عنه، يعقل أو لزهري يسمع أن عن الصعب الشموس
مع أنه ويرى املشقة، من ألوانًا الغالم يكلف أنه فريى عنه، بَُعَد وقد إليه ينظر وُزهري

السماء. من الشؤبوب يهوى كما الصيد عىل بالغالم ينصب ذلك
وعاد َجريًحا، َداميًا به وعاَد الوحش، حمار أََصاَب وقد حني، بعد يعوُد الُغالم وهذا
إفساًدا أفسدتها التي األبيات هذه واقرأ الصيد؛ هذا دم من عليه تناثر ملا داميًا بفرسه
رائعة، جميلة صوًرا تقرؤها حني فيها واجد فإنك فيه؛ دقة ال الذي التخليص بهذا

عناء: وال جهًدا تكلفك ال والتفكري التعبري يف ذلك مع وَسذَاَجًة جزلة، متينة وألفاًظا

وه��َواِط��ل��ْه ال��نَّ��َج��ا َرَواِب��ي��ِه أَج��ابَ��ت ِت��الُع��ُه ُح��وٍّ ال��وْس��ِم��يِّ ِم��َن وََغ��ي��ٍث
َم��راِك��لُ��ه نَ��ْه��ٍد اْل��خ��د أَس��ي��ِل ُم��َم��رٍّ َس��اب��ٍح ال��ن��واش��ِر ِب��َم��ْم��س��وِد َه��ب��ط��ُت
وك��اِه��لُ��ه ي��داه وَع��زَّتْ��ُه ف��ت��مَّ ُص��نْ��ُع��ُه ف��أُك��ِم��َل ف��ل��ْونَ��اُه ت��ِم��ي��ٍم
أَبَ��اِج��لُ��ْه تُ��َق��طَّ��ْع ول��ْم ِب��َم��نْ��َق��ب��ٍة ِص��ف��اُق��ُه يُ��َخ��رَّْق ل��م ش��ظ��اُه أَِم��ي��ٍن

أن قبل عرضهما من بد يكن لم صورتني عليك عرض قد األبيات هذه يف فهو
ُمْرتَفَعه العريض الفضاء مأل الذي النبات هذا فصورة أُوَالُهما: فأما الصيد؛ قصة يبدأ

وُمنَْخفضه.
الصيد. يَلتمسون أصحابه يف به أقبل الذي الجواد هذا فصورة الثانية: وأما
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قد بالشباب، عهد حديث األرس، شديد الخلق ُمحكم عظيم لك قلُت كما الجواد وهذا
لعلة، يتعرض ولم البَيَْطار، إىل يحتج فلم والرَِّعايَِة، بالِعنَايَِة وتعهدوه حني، منذ فطموه

النشاط. أشد نشيط املرح، أشد مرح هو وإنما سقًما، وال أمًلا يشُك ولم
أذنيك إىل يتحدث فهو إليه؛ انظر أو له فاسمع الصيد، َة ِقصَّ الشاعُر عليك يقص ثم

بالصور: عينيك إىل يتحدث وهو باللفظ،

نُ��َخ��اِت��لُ��ْه ال ف��ِإن��نَ��ا نَ��َرُه م��ت��ى م��رًَّة ال��ص��يْ��َد ن��ب��ت��ِغ��ي غ��َدْون��ا م��ا إِذا
ويُ��َض��اِئ��ل��ْه َش��ْخ��َص��ه ويُ��ْخ��ِف��ي يَ��ِدبُّ ُغ��الُم��نَ��ا ج��اءَ ��يْ��د ال��صَّ ��ي نُ��بَ��غِّ ف��بَ��ي��نَ��ا

الذي الُغالم هذا صورة وإىل األخري، الشطر هذا إىل أو األخري، البيت هذا إىل انظر
فأنت ويُضائله؛ شخصه ويخفي يدب ُمحتاط، حذر وهو الصيد بمكان ينبئهم جاء

ا: حقٍّ ُمعجبة صادقة قوية صورة أنَّها عىل توافقني

م��َس��اي��لُ��ْه ُح��وٌّ ال��ُق��ْري��ان ب��م��ْس��تَ��أِْس��ِد ِب��ق��ْف��َرٍة َراِت��ع��اٌت ِش��ي��اٌه َف��ق��ال
ج��ح��اِف��لُ��ْه ال��َغ��ِم��ي��ِر ل��سِّ ِم��ْن اْخ��ض��رَّ ق��ِد وِم��ْس��َح��ٌل ال��س��راء ك��أَق��واِس ث��الٌث
َوَح��َالِئ��ل��ْه ن��ْف��ُس��ُه إال يَ��بْ��َق َف��َل��ْم ج��ح��اَش��ُه ع��نْ��ُه ال��طُّ��رَّاد َخ��رََّم وَق��ْد

التصوير، يف الشاعر دقة فيه فسرتى األخرية، األبيات هذه من الثاني البيت إىل وانظر
تمتاز ضامرات، فإنهن منها ثالث فأما أربع، الُحمر فهذه يصوره، أن يُريد بما وإحاطته

الفحل. فهو الرابع ا وأمَّ الضمور، بهذا
هذا لك يصور ألنه الدقة؛ يف أبلغ فهو البيت؛ هذا من الثاني الشطر إىل وانظر
ثم فيه، يف النبات هذا خرضة ظهرت حتى املخرض، النبات رعي من أكثر وقد الحمار
يبتغي ذهب الذي الغالم هذا حديث يكون هكذا أليس وحدثني كلها الثالثة لألبيات اسمع
واحد: وقٍت يف مرغبًا محتاًطا هامًسا حذًرا رأى بما ينبئهم إليهم عاد ثم لقومه الصيد

ونُ��زاِولُ��ْه نَ��ْف��ِس��ِه َع��ن يُ��زاِول��نَ��ا َج��واِدنَ��ا َرأِس ِع��نْ��َد ُع��راًة ف��ِب��ت��نَ��ا
َوَخ��َص��ائ��لُ��ْه َق��ْل��بُ��ُه ي��َط��َم��ئ��نَّ َوَل��ْم َق��ذَالُ��ُه اْط��َم��أَن ح��ت��ى ف��نَ��ض��ِربُ��ُه
أَنَ��اِم��ل��ه إِال األَْرض ق��دم��اُه وال َق��ذَاَل��ُه يَ��نَ��ال إن م��ا وُم��ْل��ِج��ُم��نَ��ا
م��ف��اص��لُ��ْه ِظ��م��اءٍ م��ْح��بُ��وٍك َظ��ْه��ِر ع��ل��ى ولِ��ي��َدنَ��ا ح��م��ْل��نَ��ا م��ا ِب��ألٍْي ف��ألْيً��ا
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الفرس، وبني بينهم العنيف للجهاد تصوير األبيات هذه من األولني البيتني ففي
يطمنئ؛ لم قلبه ولكن قذاله، فاطمأن َرأَْسه، الجواُد خفض أن إىل الجهاد هذا انتهى وقد

النشاط. شديد مضطرب فهو
ويف ومشقة، جهٍد يف الجواد هذا إلجام يُحاول وهو امُلْلِجم صور الثالث البيت ويف
الجواد. هذا يركب أن الثقيل الطويل العناء بعد استطاع وقد الغالم صورة األخري البيت

الُغالم: يُويص وهو لُزهري واسمع

َش��اغ��لُ��ْه وَص��ات��ي ع��ْن ِف��ي��ِه ُه��َو وم��ا َط��ِري��ق��ُه َوأَبْ��ص��ْر ْد َس��دِّ ل��ُه َف��ق��ْل��ُت
ق��اِت��لُ��ْه ف��ِإن��َك تُ��َض��يِّ��ْع��ه��ا وإِال ِغ��رًَّة ل��ل��ص��ي��ِد أَن ت��ع��لَّ��ْم وق��ْل��ُت:
َواب��لُ��ْه اْألُْك��َم يَ��ْح��ِف��ُش َغ��يْ��ٍث ك��ُش��ؤبُ��وِب ول��ي��ُدن��ا ال��ش��ي��اِه آث��اَر َف��تَ��بَّ��َع
ح��اِم��ل��ه ُه��َو َم��رة ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ف��َرأَيْ��تُ��ُه نَ��ظ��َرًة إِْل��ي��ه ن��ظ��ْرُت
أَوائ��ل��ْه ِص��ي��اٌب تَ��وال��ي��ِه ِس��َراٌع الح��ٌق َوه��و َوْج��ِه��ه ف��ي اْل��َح��َص��ى يُ��ِث��ْرن

الُحُمر فهذه وأبدعه، تصوير أجمل الطرد يصور الذي األَخري البيت هذا إىل وانظر
وقد الطلب، يف واٍن غري أثرهن، يف ماض ذلك مع ولكنه الجواد، وجه يف الحىص تُثري
وُمؤخره ُمرسع، نشط فمقدمه بعًضا، بعضها يتبع تَْعُدو أَْجَزاءه َكأَنَّ َحتَّى نشاُطُه اشتد
الظفر، إىل ينتهي أن من الطلب يف اإللحاح لهذا بُدٌّ يَُكن َوَلْم والنَّشاط، اإلرساع يف يتبعه

وجواده: الغالم ظفر وقد

وف��ائ��لُ��ْه نَ��َس��اُه يَ��ْدَم��ى َرْغ��ِم��ِه َع��َل��ى إِْل��ِف��ه دوِن ِم��ْن ال��َع��يْ��َر ع��ل��يْ��نَ��ا ف��َردَّ

الضامرة، األتن هذه فاتته وإنما بحالئله، يظفر لم ولكنه بالفحل، ظفر قد فهو
إلفه. لفقد الُحْزِن أشد محزونًا جريًحا داميًا العري بهذا عاد قد حال كل عىل وهو

عاد قد العنيف، والجهد ، امُلِلحِّ والطلب امُلتَِّصل، الَعْدِو هذا بعد فهو الجواد أما
ُمتهالًكا. وال َضعيًفا ال النَّشاط شديد موفوًرا

وََع��واِم��لُ��ْه أَْرَس��اغ��ُه ��بَ��ًة ُم��خ��ضَّ َع��ِش��ي��ًة اْل��ِج��ي��اَد يَ��نْ��ُض��و ِب��ِه َوُرْح��نَ��ا

تُه، ِحدَّ تنكرس ولم َعْزُمه، يفرت لم الجياد، من غريه ُمتقدًما يَْرِجُع كيَف إليه فانُْظر
وأرساغه. قوائمه الصيد دماء لونت قد َمِرًحا، يميش وإنما
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وروعة جماًال املختلفة الصور من عليه اشتملت وما القصة هذه كل يف تَرى ألسَت
لها؟ َحدَّ ال األشياء واستحضار ، الِحسِّ استغالل عىل وُقدرة وسذاجة

القصة هذه يف يُعجبني والذي سبيل، من فيه الشك إىل فليس هذا أما صاحبي: قال
يف وتروع تعجب وإنَّما تجهد، وال تتعب ال االضطراب وكثرة الَحَرَكِة من فيها ما عىل أنَّها
املتحركة الصور هذه النظارة يشهد كما مطمئنون، ونحن إليها ننظر َكأَنَّنَا ومهٍل، يُْرسٍ

السينما. دور من داٍر يف
كل ُمريحة الهدوء، كل هادئة أخرى صورة اآلن عليك أعرض أْن أريد فإني ُقلُت:
النَّفس يف تُِثريُ ُمطمئنة، ُمطَّردة يسرية حركة ولكنها واضطراب، حركة فيها الرَّاحة،
َهِذِه َرْسِم عىل أقبل قد اِعُر فالشَّ ذلك، يف غرابة وال ُمطمئنٍّا، هادئًا وحنانًا خفيًفا، ُحزنًا
الظاعنني أحباءه يتبع كان قد فهو وشوًقا؛ حنانًا قلبه امتأل قد محزون، وهو ورة الصُّ
ينهمر كما انهماًرا، دموعه فانهمرت بكى؛ عينه عن وغابوا عنه بعدوا إذا حتى بطرفه،
تَْحِقيِقِه يف َوَجَد كأنَّه ويَْستَوِفيه، قه يَُحقِّ أن إىل الشاعر دعا التَّْشِبيه وهذا الدلو، من املاء
أنَّ لنَا وذكر االستطراد، يف وأمعن فاستطرد الُحزن، هذا عن لنفسه تسلية واْسِتيَفاِئِه
مرتني، وال مرة تمتلئ ال عينيه من الدمع ينهمر كما املاء منها ينهمر التي الدلو هذه
ُمْمتَِلئة، وتصعد فارغة، تهبط تزال ما وهكذا تفرغ، ثم تمتلئ ثم تفرغ، ثم تمتلئ وإنَّما
التي الناقة لنا ر يصوِّ أن من بأًسا الشاعر يَر لم ثم ممتلئة، وتصعد فارغة تَْهبط ثم
بالسوط وينذرها ورائها، من يَْحُدو الذي السائق لنا يصور أن ومن الدلو، بهذه تستقي
إذا فيفرغها الدلو يتناول الذي أَماَمها القائم الرجل هذا لنا يُصور أن ومن أبطأت، إن
تصبه الذي املاء هذا فيه يجري الذي الجدول لنا يصور أن من بأًسا يَر لم ثم امتألت،
هذا شواطئ عىل تعيش التي الضفادع هذه يصور أن من بأًسا يَر لم ثم الدلو، فيه
هذه فزع لنا َر يَُصوِّ أن من بأًسا ير ولم بالنخيل، تُحيُط التي الحفرة هذه ويف الجدول،
مشفقة تخرج فهي الحفر، يف ويصب الجدول يف فيجري املاء ينصب حني الضفادع

الغرق. تخاف
األخرية الجميلة الصورة هذه عابوا والنَّقد اللُّغة أَْصَحاب من الُقَدماء أنَّ والغريُب
تخرج ال الضفادع أنَّ وَزعموا العظيم، شاعرنا وغلطوا اإلنكار، أشد وأنكروها ُزهري، عىل
ذََهَب إنَّما َشاِعَرنَا كأنَّ الشاطئ، عىل تبيض ألنَّها تخرج وإنما الَغَرِق َمخافة املاء من
يف يصب الذي املاء هذا أن إال يرد لم أَنَُّه مع الحيوان، خصال يف الِعْلمي التَّْحِقيِق َمذَْهَب
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فيدفعها الضفادع هذه يخيف وحني، حني بني ُمتدافًعا ُمتَواليًا الحفر يف وينصب الجدول
املاء. من ويخرجها الشاطئ، إىل

وقافيتها الحلو، وأسلوبها الرصني، بلفظها معي واعجب األبيات هذه معي واقرأ
املتينة:

ُس��ُح��ق��ا ج��نَّ��ة تَ��ْس��ِق��ي ال��ن��واِض��ِج م��َن م��َق��تَّ��َل��ٍة غ��ْربَ��ْى ف��ي ع��يْ��نَ��يَّ ك��أن
َق��ِل��ق��ا َرائ��ًدا ثَ��ق��بً��ا ال��َم��ح��اَل��ِة م��َن ِث��نَ��ايَ��ِت��ه��ا ف��ي وتُ��ْج��ِري ال��رِّش��اءَ تَ��ْم��ط��و
انْ��َس��ح��ق��ا أُف��رَغ م��ا إذا وغ��ْرٌب ِق��تْ��ٌب ِب��ِه َغ��دْوَن َوأَْع��َوان َم��ت��اٌع ل��ه��ا
َوال��ُع��نُ��َق��ا ��ْل��َب ال��صُّ تَ��ُم��دُّ ال��لَّ��ح��اَق م��نْ��ُه خ��ِش��يَ��ْت إِذا يَ��ْح��ُدو س��ائ��ٌق َوَخ��ْل��َف��َه��ا
َدَف��ق��ا ق��ائ��ًم��ا يَ��داه اْل��َع��َراِق��ي َع��َل��ى َق��َدَرْت ُك��لَّ��م��ا يَ��تَ��َغ��نَّ��ى َوق��اب��ٌل
نُ��ُط��َق��ا م��ائ��ه ف��ي تَ��َرى ال��َج��واِري َح��بْ��َو َض��ف��اِدُع��ه تَ��ْح��بُ��و َج��ْدَوٍل ف��ي يُ��ِح��ي��ُل
واْل��َغ��رَق��ا اْل��َغ��مَّ يَ��َخ��ْف��َن ال��ج��ذوع ع��ل��ى َط��ِح��ٌل م��اُؤه��ا َش��رب��اٍت ِم��ن ي��خ��رْج��ن

اليشء، بعض عسرية الشاعر ألفاظ ولكنَّ جميلة، ور الصُّ َهِذِه إنَّ نعم! صاحبي: قال
إال عنه يرضون الشعر هذا مثل لهم نرشت إن ُقراءك أنَّ أظنُّ وما التفسري، إىل تحتاج

غامضه. لهم تَُفرسِّ أن
أليس عسري؟ كل ويرسنا غامٍض، كل نا ْ َفرسَّ إذا نَْمِيض أن تُريُد أين فإىل قلُت:
وأي اآلخر، بعضه وعلينا بعضه، عليهم وبيننا، الُقرَّاء بني قسمة الجهد يكون أن يحُسن
شعر فيها نُرش التي اليسرية الطبعات هذه من طبعة القارئُ يشرتي أن من أيرس يشء
الدواوين، هذه برشاء القراء ألغري إال األحاديث هذه أُذيع ال أنا بْل وًحا، َمْرشُ ا ً ُمَفرسَّ ُزهري

حني. إىل حنٍي من فيها النَّظر وإَِطاَلِة
وهو ا، حقٍّ يُْعِجبُني َجِميًال تَْشِبيًها األخريين البَيْتنَِي َهذَين يف فإنَّ َصاِحبي: قال
أَْدَرَكها إذا حتى الالعبني، بالصبيان والحفر الجداول يف تحبُو التي الضفادع هذه تشبيه

اتقاء. تتقيه أن تُريد النَّْخِل ُجذوع إىل فاْرتََفَعْت منه أشفقت امَلاءُ
هذه خاص بنوٍع هو كلها الِقْطَعة هذه ِمْن أَنَا يُعجبني الذي ولكن نعم، قلُت:
ليتعزَّى الشاعر بها يَلُوذ والتي وَحنَانَه، الشاعر حزن تُالئم التي امُلطمئنة الَهاِدئة الحركة

الحنان. هذا بعض بها ويستقي الحزن هذا عن بها
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وأََجاَد، َفأَبْدَع ِشْعِرِه يف ُزهري رسمها أُخرى ُصوًرا اآلن عليك أَْعِرض أن أُريد أني عىل
قصاِئِده بعض يف فهو ُزهري؛ غري آخرين ُشعراء عنَد مألوف هو ما الصور َهذه وِمْن
التشبيه هذا أَتَمَّ إذا َحتَّى بالنَّعامة، فيُشبهها لبيد، مذهب فيذهب ناقته يَْرُسم أْن يُريد
يَْدَفع الذي الوحش بحمار ناقته فشبه لبيد فعل كما آخر تشبيٍه إىل عنه َعَدَل وحققه،
قصته ويف التَّشبيه هذا يف يذهب وهو الفحول، من بها ويفر املاء يبتغي أمامه حليلته

زهريًا. حاكى الذي هو لبيًدا كأنَّ أو يُحاكيه، كأنه لبيد مذهب
الذين مذهب أو َطرفة، َمذْهب فيَذهب نَاقته ر يَُصوِّ أْن يُريد أُْخَرى قصيدة َويف
وصفه بعض يف استعمل وربما الناقة، أجزاء فيَِصُف طرفة، عىل الناقة وصف حملوا

األبيات. هذه إىل وانظر نفسها. طرفة ألفاظ
روعته، يف وال جماله يف أشك فلسُت الشعر، هذا من رواية حسبُك صاحبي: قال
وطرفة، زهري وبني ولبيد، زهري بني امُلوازنة يف تدخل حتى له تعرض لْن أنك أعلم ولكني
به ُفِتنَْت الذي َمذهبك إىل األمر آخر تنتهي وحتى رسق، ومن سبق، عمن تبحث وحتى
طرفة، عىل أو لبيد عىل أو ُزهري عىل حمل قد َمنُْحوٌل، الشعر هذا بعض أنَّ وهو ُفتونًا،

خريًا. فيه أجد وال أحبه، ال الذي العناء هذا ومن البحث، هذا من فأرحني
البحث هذا مثل عن الباع، قصري الجهد، ضعيف أرى فيما زلت فما ذلك، لك قلُت:
مشقة ال ُحلوة، سهلة ألنَّها حال؛ كل عىل األبيات هذه ستسمع ولكنك الخصب، العنيف
ومشقته. عرسه جشمتك الذي العسري الشعر هذا من تريحك كله لهذا وهي جهد، وال فيها
معاٍن ويف يسري، جميل لفظ يف أصحابه ولهو لهوه ر يَُصوِّ األبيات هذه يف وُزهري

إرساف: وال فيها غلو ال مقتصدة

نَ��ش��اءُ ِل��م��ا َواج��دي��َن نَ��ش��اَوى ِك��راٍم ثُ��بَ��ٍة َع��َل��ى أَغ��دوا َوَق��ْد
وم��اءُ ج��ل��وُده��م ب��ِه تُ��َع��لُّ َوم��ْس��ك وراووٌق راح ل��ه��ْم
َواْل��ِغ��نَ��اءُ ِف��ي��ِه��م اْل��ك��اِس ُح��َم��يَّ��ا ��ْت تَ��َم��شَّ وَق��ْد اْل��بُ��روَد يَ��ج��رُّوَن
ِدم��اءُ تُ��ْه��َرق َول��ْم ن��ف��وس��ُه��ُم أُص��ي��بَ��ْت َق��ْد َق��تْ��ل��ى بَ��يْ��َن ��ى تَ��َم��شَّ

ليصوران إنهما يرسهما! أجمل وما األخريين! البيتني هذين أيرس ما صاحبي: قال
وأصدقه. تصوير أيرس وامَلرح البهجة
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األبيات هذه صحت إن قلُت: غرابة؛ من يخلو ال لجماًال خاصة األخري البيت يف وإن
يُِصبَْن ِسَهاٌم الحسان عيون أنَّ زعموا حني اإلسالميون، الغزلون أخذ قد إذن فعنه لُزهري

ترى. دماء يرقن أن دون فيقتلنهم العاشقني
اإلسالمي: الشاعر قول إىل تُشري فإنك قال:

ن��اِظ��ِم ِس��ْل��ك ِم��ْن اْل��م��ْرج��اِن ح��ص��ى ِس��ق��اَط اْل��ه��َوى ِل��ِذي اْل��ح��ِدي��َث َس��اَق��ْط��َن ُه��نَّ إِذا
اْل��ح��ي��اِزِم ف��ي َج��ًوى إِالَّ م��اِئ��ًرا َدًم��ا نَ��ِج��ْد َف��ل��ْم اْل��ق��ل��وب َف��أَْق��َص��ْدَن َرَم��يْ��ن

الغزل. أصحاب عند شائًعا كثريًا نجده مما عر الشِّ َهذا غرِي وإىل نعم! قلُت:
الكثرة صحة يف أشك أنا بل قلُت: لُزهري؟ األبيات هذه صحة يف تشك ونت قال:
أَْكَرُه فإنِّي َحْسبُك! َقاَل: النَّحل؟ تتبني أَْن ِمْن أَيَْرسُ َيشءٍ وأيُّ القصيدة، هذه أبيات من
نصل لم ذلك مع ولكننا عيلَّ، به تُثِْقل أو فيه، ترشكني أال إليك وأتوسل النَّحل، َحِديث
املديح. فن وهو عارصوه، الذين الشعراء من غريه عىل زهري فيه تفوق الذي الفن إىل

عىل القدماء فهمه وقد ، تَُظنُّ ا ِممَّ ا جدٍّ أَيَْرسُ يَِسريٌ، ُزَهرٍي ِعنَْد امَلْدح أمَر فإن قلُت:
يُِحبُّ كان عنه هللا ريض الخطاب بن ُعَمَر أنَّ تذكر ولعلك وأصدقه، فهم أحسن وجهه
خليًقا مدًحا كان وألنَّه فيه، ما غري الرَُّجل إىل يُضيف ال صادًقا مادًحا كان ألنه ُزهري َمْدَح
وتوخيه اإلحالة، عن وبعده السخف، عن وارتفاعه لصدقه، الناس يَْحَفظه وأْن يبقى، أن

خاصة. العرب ويحبها الناس، يُحبها التي الخصال هذه
أنفسهم، به يُؤثرون وَال بامَلاِل، يحفلون َال أَْجَواد، كرام قوم ُزهري يمدُحهم فالذين
راحة به ويَْشَرتُون العشرية، سلم به يشرتون عشائرهم، به ويؤثرون يهينونه، هم وإنما
وال بالعافية، أنفسهم يؤثرون ال شجعان وهم والثناء، الحمد به ويشرتون مري، الضَّ
مهما يُحجمون وال امللمات، تَُكن مهما يَْفَرقون ال البأس، مواطن عند بحياتهم يبخلون
يُريد حني حتى الناس، طور عن يخرجون ال ناس كله ذلك عىل وهم الهول، عىل يقدموا
الحق، غري يقول أن من وينفر اإلحالة، يكره يَْغُل َمْهَما فهو املدح؛ يف ويُلح يغلو أن ُزهري
فيه ويصدق تلخيص، أَْحَسَن امَلْدِح يف ُزهري َمذَْهَب ُص يَُلخِّ َفِإنَُّه البيت؛ هذا إىل وانظر

هللا: رحمه عمر رأي

ِب��ُم��خ��ِل��ِد َل��يْ��َس ال��نَّ��اِس ح��ْم��َد َول��ِك��نَّ تَ��ُم��ْت َل��ْم ال��نَّ��اَس يُ��خ��ِل��ُد َح��ْم��ًدا أَنَّ وَل��ْو
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التي األبيات هذه معي فاقرأ املدح، هذا بعض تستعرض أن من بد يكن لم وإذا
الفزاري: بدر بن حذيفة بن حصن زهري بها يمدح

ف��واِض��ل��ْه تَ��ِغ��بُّ م��ا ُم��ْع��تَ��ِف��ي��ِه ع��َل��ى َغ��م��اَم��ٌة يَ��داُه َف��يَّ��اٍض َوأَبْ��ي��َض
َع��واِذل��ْه ��ِري��ِم ب��ال��صَّ َل��َديْ��ِه ق��ع��وًدا َف��َرأَيْ��ت��ُه ُغ��ْدَوًة َع��َل��يْ��ِه بَ��َك��ْرُت
َم��خ��اِت��ل��ه أَيْ��َن ي��دِري��َن ف��م��ا َوأَْع��ي��ا يَ��ل��ْم��نَ��ه وط��ْوًرا ط��ْوًرا يُ��َف��دِّي��نَ��ُه
ف��اِع��لُ��ْه ُه��و ال��ِذي اْألَْم��ر َع��َل��ى ع��ُزوٍم إٍ ُم��َرزَّ ك��ِري��ٍم َع��ن ِم��ن��ُه َف��أَق��ص��ْرَن
ن��اِئ��لُ��ْه ال��م��اَل يُ��ْه��ِل��ُك َق��ْد ول��ِك��ن��ه م��اَل��ُه اْل��خ��ْم��ُر تُ��تْ��ِل��ُف ال ِث��ق��ٍة أَخ��ي
س��اِئ��ل��ْه أَن��ت الَّ��ِذي تُ��ْع��ِط��ي��ِه ك��أَنَّ��ك ُم��ت��ه��لِّ��ًال ج��ئْ��تُ��ه م��ا إِذا تَ��َراُه

يجهد وال سمعته، إن سمعك يجهد ال َسْهٌل، َواِضٌح أنَّه ْعر الشِّ هذا يف َيشءٍ أَْجَمل
هذه هي فيه، املمدوح وخصال الشمس، كَصفحة نَاِصٌع نَِقيٌّ هو وإنما وعيته، إن عقلك
اليسري القصص اصطنع قد أنه والظريف العرب، ويألفها الناس، يُِحبُّها التي الخصال
به أحاط وقد فألفاه حصن، صاحبه عىل غدا قد فهو الخصال؛ هذه إظهار إىل وسيلة
يُحببنه، ذلك مع وهن املال، من ينفق ما لكثرة اللوم، يف عليه ويلححن يلمنه، عواذله
حينًا بالرفق ويأخذنه حينًا، بالعنف يأخذنه بأنفسهن، ويفدينه به، ويرفقن ويؤثرنه،
نفسه، إىل ينتهني كيف يعرفن وال شيئًا، منه يبلغن فال ويعجزهن، يعييهن ولكنه آخر،
من فيه هو وما وتركنه عنه، أقرصن العجز منهن بلغ فإذا اإلرساف، هذا عن ليرصفنه

املحروب. وإعانة امللهوف، إغاثة يف ولكن عبث، يف وال لهو يف ال للمال، إهالك
يف منه أبدع أعرف ال الذي البديع البيت هذا إىل فيصل َمْدِحِه، يف اِعُر الشَّ يَْمِيض ثم
التي السمحة السهلة اإلنسان لطبيعة وتصويره التكلف، عن وارتفاعه ويرسه، سذاجته

طورها: عن الحضارة تخرجها ولم الرتف، عليها يلح ولم الفلسفة، تعقدها لم

س��اِئ��لُ��ْه أَن��َت ال��ِذي ت��ع��ِط��ي��ه ك��أَن��ك ُم��تَ��َه��ل��ًال ِج��ئْ��تَ��ه َم��ا إِذا تَ��َراه

الصفح، شديد ذلك مع حليم الربهان، بالغ الحجة، قوي فصيح، لسن وصاحبه
املغلوب: الضعيف عىل ٌل ُمتََفضِّ اللغو، عن ُمْعِرٌض

ق��اِئ��ل��ْه ف��ُه��َو ِب��ِه يُ��ْل��ِم��ْم َف��م��ا ُم��ِص��ي��ٌب أَنَّ��ه يَ��ْح��َس��ُب ال��ق��ْوِل ف��ي َخ��َط��ٍل َوِذي
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ُم��ق��اِت��لُ��ْه بَ��اٍد وْه��َو َع��نْ��ُه َوأَْع��َرْض��ُت َغ��يْ��َرُه َوأَْك��رْم��ُت ِح��ْل��ًم��ا ل��ُه َع��بَ��أت

ُزهري؛ مدح يف الحديث نَِصَل أن اإلطالة، يف اإلرساف من بل اإلطالة، من أن وأَُظنُّ
من وجماعة الخطاب بن عمر الُقَدَماءِ؟ وأيُّ يَُقال، أْن يُْمِكُن كان ما الُقَدماء فيه قال فقد

النُّقاد. وأَنْبَه العلماء، خرية
وأن ويقرأ، يقرأ أن إىل يحتاج وإنما التقريظ، إىل وال النقد إىل زهري مدح يحتاج ال
إرساف ال الذي الصادق الشعر يف توجد والتي تفنى، ال التي اللذة هذه فيه القارئ يجد

تََكلُّف. وال إحالة وال فيه
األسدي ذلك مع قصته ديوانه يف رأيت قد وأَُظنُّك ُمخيف، َعنيف َالِذٌع ِهَجاءٌ ولُِزهري
كافيته ُزهري فأنشأ يساًرا؛ يُسمى له عبًدا معها وأخذ فاستاقها، إبله عىل أغار الذي

أولها: التي املشهورة

َس��َل��ُك��وا أَيَّ��ًة اْش��ت��ي��اًق��ا َوَزوَُّدوك تَ��رُك��وا ِل��َم��ْن ي��أْووا َوَل��ْم ال��َخ��ِل��ي��ط ب��ان

فيها: يقول والتي

م��ِل��ُك َوال َق��بْ��ِل��ي ُس��وَق��ٌة ي��ْل��ق��ه��ا َل��ْم ِب��داِه��ي��ٍة ِم��نْ��ُك��ْم أُْرَم��يَ��ْن ال ح��اِر ي��ا
ال��َم��ع��ُك اْل��غ��اِدَر إِنَّ ِب��ِع��ْرِض��َك تَ��ْم��َع��ْك َوَال ع��َل��ي��ِه ت��ْع��نُ��ْف َوال يَ��س��اًرا ف��اْردْد

يساًرا؛ أمسك بل نذير، من فيها بما يحفل ولم القصيدة، هذه إىل األسدي يلتفت فلم
يدل حال كل عىل ولكنه روايته، إىل سبيل ال ُمقذع، هجاء فيها أخرى أبياتًا ُزهري فقال

الحياة. رضورة إليه تدعو حني اإلقذاع يتجنب يكن لم زهريًا أن عىل
عندهم يمسكونه إنما األسديني وأنَّ العبد، هذا بحب األسديني اتهم أنه وحسبك
الغالم، هذا يقتل أن صاحبهم إىل طلبوا األسديني إىل األبيات انتهت فلما لنسائهم، إرضاء
لساُن وانطلق مواله، إىل ورده الغالم فكسا كريًما، رشيًدا عاقًال كان َصاِحبَُهم ولكنَّ

هجائهم. يف واإلرساف قومه وهجاء عليه، والثناء األسدي هذا ِبَمْدِح ُزَهرٍي
لهم وفتح والَحِنني، الَغَزِل يف أبوابًا للشعراء فتح قد ترى، وكما رأيت، كما فُزهري
يكون أن يف َغَرابة فأيُّ والهجاء، امَلْدِح يف ُسننًا لهم وَسنَّ والتَّْصِويِر، الَوْصِف يف أبَْوابًا
الشعراء هؤالء عليه يتخرج أن يف غرامة وأي النابهني! العربي الشعر أئمة من إماًما
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الذين التالميذ هؤالء ِشْعَر نَْدُرس أن وَقيًِّما َطريًفا يكون وَكْم آنًفا! إليهم أرشت الذين
واتباعه! بتأثره وانتفاعهم فيهم، أثره لنتبني ُزهري عىل تعلموا

فهما والُحطيئة؟ ُزهري بن كعب نحو بالحديث نميض أن يمنعنا وما صاحبي: قال
لنعود حينًا امُلعلقات أصحاب ندع أن يف بأس وأي اتصاًال، به وأشدهم تالميذه، أظهر
موضوع يكون أن أكره وال بأًسا، بذلك أرى ال قلُت: أسبوعني؟ بعد أو أسبوع، بعد إليهم

ُسعاد». «بانَْت املشهورة: كعب قصيدة امُلقبل األسبوع يف حديثنا
َطِريًقا الرَّاِئَعة الَقِصيَدة َهِذِه فنتَِّخذَ علينا يغلب أْن االستطراد لعل يَْدري وَمْن قال:
إىل سعاد» «بانت من ننتقل أن بأًسا ترى وهل امُلْحَدثني، ِبِشْعر الِعنَايَِة ِمَن يشء إىل
يا قلُت: البارودي؟ ميمية إىل أو شوقي، أنشأه الذي نَْهِجَها إىل الُربَْدة ومن «الُربدة»،
إليه، أميُل وال ذلك أحب ال فإني الحساب؛ يف تبعد وال التقدير، يف تُرسف ال سيدي،
أُريحك أن أريد فإني قال: سعاد». «بانت عن امُلقبل األسبوع يف نتحدث أن وحسبنا
االحتيال أحسن لم يظهر فيما ولكنِّي القديم، الشعر هذا من اليشء بعض نفيس وأُريح

عليك.
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زهري1 بن كعب مع ساعة

يف إملاًما بها أملمنا إحداهما: ُمختلفتني؛ صورتني الُقدماء عند لُزهري إنَّ لصاحبي: قلت
كعب. ابنه إىل بها لنبلغ اليوم، بها نلمَّ أن يجُب واألخرى: املاضيني. الحديثني

وهي اللغة، وأَْصَحاُب والنُّقاد األَُدبَاءُ يَأَْلُفها كاَن التي فهي األوىل، ورة الصُّ ا فأمَّ
من ويستأثر الشعراء، فحول يُزاحم كان الذي امُلجيد، البارع الجاِهيل الشاعر صورة
وغري جرير وعند خاصة، الخطاب بن عمر وعند عامة، الحجاز أهل عند بالسبق دونهم
ويتوسل القدماء، يقول كان كما املدح يف شعره ينفق كان والذي عمر، بعد من جرير
كان والذي والوصف، كالغزل فيها وبََرَع أََجاَدها ْعِر الشِّ من أخرى بفنوٍن املدح هذا إىل
والذي فيه، النظر وأطال أتقنه إذا إال يظهره وال تجويًدا، ويجوده عناية، بشعره يُعنى

الحطيئة. وراويته كعب، ابنه منهم الشبان، من جماعة الشعر يعلم كان
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فهم عىل أو كعب، فهم عىل بها وسنستعني الصورة، هذه إىل سنحتاج أننا وسرتى
الكاملة.2 تشبه أو كاملة شعره من لنا بقيت التي الوحيدة القصة هذه

والتي السري، وأصحاب القصاص يألفها كان التي هذه فهي األُخرى، ورة الصُّ ا وأَمَّ
تستخلص والتي كعب، ابنه ِشْعِر ِمْن َلنَا بقيْت التي الرَّائعة القصيدة هذه إىل سببًا تتخذ
بعضشعره يف فُزهري عليه، حمل الذي أو لزهري، صح الذي الشعر بعض من استخالًصا

فيقول: املشهورة مطولته يف البعث يذكر فهو بالدين؛ تَتَِّصُل ِبأُمور يلمِّ

يَ��ْع��ل��ِم ال��ل��ُه يُ��ْك��تَ��ِم َوَم��َه��ْم��ا ِل��يَ��خ��َف��ى نُ��ُف��وس��ك��ُم ف��ي م��ا ال��ل��َه ت��ْك��تُ��ُم��ن ف��ال
ف��يُ��ن��َق��ِم ��ْل يُ��َع��جَّ أَْو اْل��ِح��س��اِب ِل��يْ��وِم َف��يُ��دََّخ��ر ِك��ت��اٍب ف��ي ف��يُ��وَض��ْع يُ��َؤخ��ْر

وتنبه ُزهري عىل حمل قد شعًرا أنَّ كما فذكروه، أنفسهم القدماء لذلك تنبه وقد
الدين. ألمور مفصل ذكر وفيه عليه، حمل أنه إىل القدماء

أولها: والتي لزهري، تكون أن األصمعي أنكر التي اليائية األبيات هذه واقرأ

ِل��ي��ا بَ��َدا م��ا ل��ه��ْم ي��بْ��ُدو أَْو األَْم��ِر ِم��َن أََرى م��ا ال��ن��اُس ي��َرى ه��ل ِش��ْع��َرى ل��ي��َت أَال
ف��اِن��ي��ا ال��دْه��َر أََرى َوال وأَْم��وال��ُه��ْم ن��ُف��وُس��ُه��ْم تَ��ْف��ن��ى ال��ن��اس أَن ِل��ي ب��دا
َوع��اِف��ي��ا َج��دي��ًدا َق��بْ��ِل��ي أَثَ��ًرا أَِج��ْد تَ��ْل��َع��ًة اْألَرِض ِم��َن أَْه��ِب��ْط َم��تَ��ى َوإن��ي
غ��اِدي��ا أَْص��بَ��ْح��ُت أَْص��بَ��ْح��ُت إِذا َوأَنِّ��ي َه��وى ع��َل��ى ِب��تُّ ِب��تُّ م��ا إِذا أَراِن��ي
َورائ��ي��ا ِم��ْن س��ائ��ٌق إَل��يْ��ه��ا ي��ُح��ثُّ م��ِق��ي��َم��ٍة إِل��يْ��ه��ا أُْه��َدى ُح��ْف��رٍة إَِل��ى

لبيد عينية يف رأيت ما نحو عىل اليسرية الطبيعية الحكمة هذه يف الشاعر يميض ثم
مطلعها: التي

وال��م��ص��ان��ُع ب��ع��دن��ا ال��ج��ب��اُل وت��ب��ق��ى ال��ط��وال��ُع ال��ن��ج��وُم ت��ب��ل��ى وم��ا بُ��ل��ي��ن��ا

.١٩٥٠ سنة املرصية الكتب دار وطبعته كعب، ديوان عىل عثر لقد 2
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فيقول: الدينية الفلسفة من آخر نوٍع إىل ذلك بعد يعدل ولكنه

َوع��اِدي��ا ع��اٍد بْ��َن لُ��ْق��م��اَن َوأَْه��ل��َك تُ��بَّ��ًع��ا أَْه��َل��ك ال��ل��َه أَنَّ تَ��َر أََل��ْم
وال��نَّ��ج��اش��ي��ا َط��َغ��ى َج��بَّ��اًرا َوِف��ْرَع��ْوَن تَ��َرى م��ا َق��بْ��ِل ِم��ْن اْل��ق��ْرنَ��يْ��ن ذا وأَْه��َل��َك

الَفْلَسفة؛ يف ُمْختَِلَفتنَْيِ طريقتني سمعتها التي األبيات هذه يف اعر للشَّ أنَّ ترى فأنت
واألخرى: البادية. ُحكماء مْن ذَاَجِة السَّ أَْصَحاب تفكري تُالئم يسرية، طبيعية إحداهما:

أخذًا. القرآن من أخذت كأنها دينية
فيه خلطتا ألنهما إال ْعِر، الشِّ هذا يف تجتمعا لم الفلسفتني هاتني أن الواضح ومن
إليه نُسب وإنما ُزهري، إىل نُسب قد دينيٍّا ِشْعًرا أنَّ هو حال كل عىل الواضح ولكن خلًطا،

أخرى. جهة من وبجري كعب أبو وألنَّه جهة، من املثل ب وَرضْ بالحكمة ُعِرَف ألنه
والذي السرية سطرته الذي النحو عىل ا تمَّ قد كعب، إسالم ثم بجري، إسالم دام وما
وقد وتَْجلُوه، حه وتَُوضِّ تُبينه التي القصة تنظيم وِمْن تَْفِسريِه، ِمْن بدَّ فال عنه، سنتحدث
للعقل يستقم لم ولعله الحديث، للعقل يستقيم ال قد َظِريًفا، تَْرتِيبًا ُة الِقصَّ هذه ُرتِّبَْت
الجميلة العواطف لهذه ُمثري النفس، إىل ُمَحبٌَّب ساذج، حلو ذلك عىل ولكنه أيًضا. القديم
ِشْعًرا فيه ألنَّ العواطف هذه يُثري إنما وهو األولني، أحاديُث تُثريها التي الهادئة، الحلوة

وأبقاه. الشعر أروع من لكان نُِظَم لو ا َحقٍّ َجِميًال
إليهم، ويتحدث منهم، ويسمع الكتاب، أهل يَلقى ما كثريًا كان ُزهريًا أنَّ ثُوا تََحدَّ فقد
من يُغريان وكادا نفسه، يف أثرا قد وتفكريه حديثه أن ويظهر عنهم، وعى فيما ويفكر
كاد حتى يصعد زال فما السماء، إىل رفع قد كأنه الناِئُم يرى فيما ليلة ذات فرأى سريته،
فلما األرض، إىل وهوى عنها فُردَّ بيده، السماء يتناول أن أراد ذلك أحس ا فلمَّ يبلغها،
ها، ستَُعربِّ الحوادث وأن يشء، عىل وتدل شيئًا! تصور الرؤية هذه أن يف يشك لم استيقظ

األحالم. تعرب أن للحوادث يُتاح ما أكثر وما
ا فلمَّ إليه، ُمدَّت قد السماء من أسبابًا أن النائم يرى فيما ليلة ذات رأى إنه ويُقال:
وتأويلها، داللتها الرؤية لهذه أنَّ يف يشك فلم نَْوِمِه، ِمْن أََفاَق ثم َعنُْه، نَأَْت يَنالها أْن َهمَّ
وأن الخرب، هذا يستقصيا أن أوصاهما ثم خرب، للسماء بعدي كائن إنه البنيه: وقال

أدركاه. إن صاحبه يتبعا وأن به، ينتفعا
كانت ثم قريش، من قومه وبني بينه الخصومة وكانت ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثة وكانت
ِبالَفتِْح هللاُ أَِذَن ثم العرب، من وغريهم قريش وبني بينه الخصومة كانت ثم الهجرة،
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عىل للُمسلمني نرصه هللاُ وأتمَّ حنني، يوم كان ثم َظافرين، َمكَّة وأَْصَحابُه النَِّبيُّ وَدَخَل
العرب. من لَحْرِبِهم اجتمع من

أخبار من به يُحدث وبما العربي، النبي بهذا قصري غري عهٍد ُمنذ النَّاُس تسامَع وقد
سمعا قد كعبًا وأخاه بجريًا وكأنَّ البينات، اآليات من حديثه به هللا صدَّق وبما السماء،
فذكرا رأيا، ما آياته من ورأيا سمعاه ثم عنه، فأْعَرَضا سمعاه ثم به، يحفال فلم كله، هذا
وأن كان، قد لعله السماء خرب يتبينا أن عىل وحرصا وصيته، وذكرا ُزهري، أبيهما حديث
بجري قال األبرق، بلغا إذا حتى فانطلقا السماء؛ بخرب يتحدث الذي الرجل هذا علم يَْعَلما
قال أو إليك، أعود ثم علمه، وأعلم منه، فأسمع الرجل هذا آتي حتى هنا أقم كعب: ألخيه
خرب فلعل إيلَّ، عد ثم علمه، واعلم منه، فاسمع الرَّجل هذا إىل اذهب بجري: ألخيه كعب

واتبعناه. إليه ذهبنا إياه كان فإْن الخرب، هذا صاحب ولعله كان، قد السماء
االنتظار، وأطال أخاه وانتظر وأقام، أقام كعبًا ولكنَّ بُجري، وذهَب كعب، وأقام
واستيقن علمه، وعلم منه، فسمع الرجل هذا أتى قد بُجريًا أنَّ ذلك إليه، يعود ال وأخوه
به، وآمن صاحبه، مع فأقام كان، قد هذا السماء خرب وأنَّ السماء، خرب صاحب أنه
واستيأس ورسوًال، ُمستطلًعا يديه بني قدمه الذي هذا أخيه عن دينه وإىل إليه وانرصف
تبع ملن يقولون العرب كان كما صبأ، قد أخاه أن كعب واستيقن أخيه، مقدم من كعٌب
نصها يف الرواة يختلف التي األبيات هذه فقال وساءه، ذلك فغاظه الوقت، ذلك يف النبي

قليل: غري اختالًفا وترتيبها

َل��ك��ا َه��ْل َويْ��ح��َك ُق��ْل��َت ِف��ي��م��ا َل��ك َف��َه��ْل ِرس��اَل��ة بُ��َج��يْ��ًرا ع��ن��ي أَبْ��ِل��غ��ا أَال
َوع��لَّ��ك��ا ِم��نْ��ه��ا ال��َم��أُْم��وُر َف��أَنْ��َه��ل��َك َرِويَّ��ة ِب��َك��أٍْس بَ��ْك��ر أَب��و س��ق��اَك
َدل��ك��ا َغ��يْ��ِرك َويْ��َب َش��يءٍ أَيِّ َع��َل��ى َوات��ب��ْع��تَ��ُه ال��ُه��دى أَْس��بَ��اَب ف��ف��اَرْق��َت
َل��ك��ا أًَخ��ا َع��ل��يْ��ه تَ��ْع��ِرْف َوَل��ْم َع��ل��ي��ِه أَبً��ا وال ��ا أُمٍّ تُ��ل��ِف َل��ْم م��ذَه��ٍب ع��ل��ى
ل��ك��ا َل��ًع��ا ع��ث��رت إِم��ا ق��اِئ��ٍل وَال ب��آِس��ٍف ف��َل��ْس��ُت ت��ْف��ع��ْل ل��م أَنْ��َت َف��ِإْن

يف يُقال كان الذي الشعر من إليها ينتهي كان فيما املدينة إىل األبيات هذه وانتهت
الرواة، يقول فيما نفسه بُجري من هذه النبي وسمع عليه، والتحريض ملسو هيلع هللا ىلص النبي هجاء

لقيه. ملن دمه وأباح كعبًا فتوعد بُجري، غري من أو
هذه نفقه أن لنا كان وإذا ترتيبًا، ُرتبت قد النحو هذا عىل الظن أكرب يف والقصة
كانا وأخاه بُجريًا أنَّ ُح أَُرجِّ فإني املعقول؛ منها ونَْستَْخِرج السري، ترويها التي األحاديث
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انتهى ا فلمَّ ويسوءه، ليؤذيه النبي، محرض إىل سبق قد كان بُجريًا وأنَّ بالنبي، ائتمرا قد
إال عنده يجدوا فلم السوء، به يريدون النبي إىل سعوا الذين من كغريه واهتدى آمن إليه

ونوًرا. ورحمة ُهدى
فيه، شكَّ فيما أمره من َشكَّ أو عرف، ما أمره من وعرف أخاه، كعب واستبطأ
أذهب الذي املذهب هذا يؤيد نحٍو عىل يروى األول البيت أنَّ تذكُر وأنت الشعر، هذا فقال

يروى: فهو إليه؛

ل��ك��ا َه��ْل ب��ال��خ��يْ��ف ُق��ْل��ت ف��ي��م��ا َل��ك ف��َه��ْل

يف ويستبطئه عليه، ويحرضه به، يذكره وكعب بالخيف شيئًا قال قد كان إذن فهو
هذا: يف رصيح األخري والبيت قال، ما إنفاذ

ل��ك��ا َل��ًع��ا َع��ثَ��ْرَت إِم��ا ق��اِئ��ٍل َوال ب��آس��ف َف��ل��س��ت تَ��ْف��ع��ْل ل��ْم أَنْ��ت َف��ِإن

بالنبي يلهج كعب كان فقد َدِمِه؛ وإهدار لكعب النبي إيعاد يُفهم النَّحو هذا وعىل
يقوله كان كما الشعر يقول ثم باملكروه، يناله من محرضه إىل ويدس عليه، ويحرض
واإلغراء النبي لذم قريش تأجرهم كانت الذين العرب شعراء ومن قريش شعراء من غريه

به.
الجديد، لُسلطانه كلهم العرب وإذعان وحنني، مكة يف النبي انتصار أن الظن وأكرب
قد ذلك كل فر، من وفرار النبي، وأعداء اإلسالم خصوم من الفتح بعد قتل من وقتل
الفرار حاول فيمن واالستخفاء الفرار حاول كعبًا أنَّ الظَّنِّ وأكربُ وُرعبًا، فزًعا كعبًا مأل
فهالك َمأُْخوذٌ هو فإذا ونظر عنه، تخاذلوا والناس به، ضاقت األرض ولكنَّ واالستخفاء،
رحيم رءوف النَّبي بأنَّ بجري أخيه رسالة كله هذا أثناء يف وجاءته لنفسه، يحتط لم إذا
أن قبل قدم بما تائبًا يُعاقب وال الجاهلني، عن ويعرض بالعرف، ويأمر العفو، يأخذ
حتى وانطلق النبي، غضب من النبي بعفو يستجري أن عىل كعب عزيمة فاستقرت يتوب،
ريض بكر أبي إىل وأوى الرواة، بعض يقول فيما جهينة، من رجٍل إىل فأوى املدينة، بلغ

اآلخر. بعضهم يقول فيما عنه، هللا
وجهه، استخفى حتى تلثم وقد وقد كعب، ومعه بكر أبو أقبل الصبح، صليت ا فلمَّ
فبََسَط اإلسالم، عىل يبايعك أن يُريد رجٌل هذا بكر: أبو له قال النبي، إىل انتهيا ا فلمَّ
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رسول يا ِبَك العائذ مكان هذا وقال: وجهه، عن حرس ثم وأسلم، كعب فبايعه يده النبيُّ
زهري. بن كعب أنا هللا،

كانوا وماذا عنه، ردهم ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه النبي، إىل اإلساءة من َقدَّم ِلَما ِبِه األنصاُر وَهمَّ
جاًرا؟ له واتخذه النبي، وبايع اإلسالم، يف دخل قد وهو به، يصنعوا أن يستطيعون
بلغ فلما إياها، فأنشده آنًفا؛ رويتها التي األبيات هذه بكر أبا استنشد النبي إنَّ ويُقال:

قوله:

وَع��لَّ��ك��ا ِم��نْ��ه��ا ال��َم��أُْم��وُر َف��أَنْ��َه��ل��َك

وهللا، مأمون النبي فقال امَلأُْمون. قلت وإنما هللا، رسول يا املأمور أقل لم كعب: قال
الرائعة: هذه قصيدته فأنشده كعب وقام كعب، عن وريض

م��ْك��بُ��ول يُ��ْف��َد َل��ْم إِثْ��َره��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم م��تْ��بُ��وُل اْل��يَ��ْوَم َف��َق��ْل��ب��ي ُس��ع��اُد ب��انَ��ْت

أن الناس إىل النبي أومأ ُقريش، َمْدِح إىل انتهى إذا حتى ينشد َظلَّ إِنَّه ويقال
اسمعوا، أن املهاجرين إىل النبي أومأ وأجمله، أروعه املدح هذا من بلغ ا َفَلمَّ اسمعوا،
نفسه، النبي غضب أو املهاجرون، فغضب الرواة، يقوُل فيما باألنصار عرَّض كعبًا ولكنَّ

املشهورة: الجميلة األبيات هذه يف األنصار عىل يثني أن إىل كعب واضطر

اْألَن��ص��اِر ص��اِل��ِح��ي ِم��ْن ِم��ق��نَ��ٍب ف��ي يَ��زْل َف��َال ال��ح��ي��اِة َك��َرُم س��رَُّه َم��ن
ِق��ص��اِر َغ��يْ��ِر اْل��ه��نْ��ِديِّ ك��س��واِف��ِل ِب��أَذُْرٍع ��ْم��َه��ِريَّ ال��سَّ ال��ُم��ْك��ِرِه��ي��َن
َوِك��َراِر تَ��َع��انُ��ٍق يَ��ْوم ِل��ْل��َم��ْوِت ِل��نَ��ِب��يِّ��ِه��ْم نُ��ُف��وس��ُه��ْم َواْل��ب��اِذل��ي��َن
اْل��ُك��ف��اِر ِم��ن ع��ِل��ُق��وا َم��ْن ِب��ِدم��اءِ ل��ُه��ْم نُ��ُس��ًك��ا يَ��َرْون��ه يَ��تَ��طَّ��ُه��رون

علقوا من بدماء التطهري هذا أروع وما األخري! البيت هذا أجمل ما صاحبي: قال
الرضا، أقىص نفوسهم من وبلغ األنصار، أرىض قد البيت هذا أن إال أَُظنُّ وما الكفار! من

أيًضا. امُلهاجرين وأرىض نعم قلُت:
البيت، هذا غاظهم قد قريش من باإلسالم عهد حديثي كانوا الذين أنَّ الظَّنِّ وأكربُ
كل النحويني يُعجب ضمريًا فيه فإن البيت؟ هذا من األول الشطر يُعجبك أََال ولكْن
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يفهم ما عىل الضمري رد ففي لهم.» نسًكا «يرونه قوله: يف الضمري هذا وهو اإلعجاب،
ا. حقٍّ رائع جمال الفعل من

كعب عن بالعفو يكتف فلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أعجبت قد كعب قصيدة بأنَّ الرواة ويُنبئنا
زعموا وقد له. كانت بُردة فكساه ويَِصَله يُِجيَزه أَْن أََراَد بَْل عليه، واإلقبال له، واالستماع
أبى، كعبًا ولكنَّ الثمن، له فأغىل ذلك بعد كعب من الُربدة هذه يشرتي أْن أراد ُمعاوية أنَّ
الخلفاء توارثها التي وهي ضخم، بثمٍن منهم فاشرتاها أهله ُمعاوية راجع مات ا فلمَّ

العيدين. يف للناس بها يخرجون وكانوا الرُّواة، يقول فيما
ا، حقٍّ النفوس إىل ُمَحبَّبة ُحلوة َرائعة جميلة أولها من القصة هذه أن ترى فأنت
شعريٍّا جوٍّا كعب لقصيدة تُهيئ فإنها جملتها؛ يف إال تصح لم أم كلها أصحت وسواء
ملسو هيلع هللا ىلص املمدوح ملكان املالءمة كل خاص بنوٍع وُمالئًما وَرْوَعتها، لَجَمالها امُلالءمة كل ُمالئًما
األمر، آخر والجود الكرم من ثم ذلك، بعد والحلم العفو من ثم األمر، أول البأس من
دمه النبي أهدر وقد ليسوءه، به ويأتمر عليه ويَُحرُِّض بالنبي يلهج كان الرجل فهذا
األرض ولفظته استطري، الوعيد بلغه فلما العرب، له دانت وحني النرص، له هللا أتم حني
من فلجأ النصري، وخذله األصدقاء، عنه ونبا الناس، وجفاه — سالم ابن يقول كما —
عليه إقباًال منه فوجد مدحه ثم كريًما، وعفًوا واسًعا حلًما عنده فوجد النبي، إىل النبي

وجوًدا. وبذًال كرًما كله هذا بعد منه وجد ثم له، واستماًعا
أخالِق من طرًفا لنا تَْجلُو التي اِفية الصَّ املرآة هذه ونرى األنباء، هذه نقرأ ونحن
ألننا به؛ ونعجب به ونستعيذ ذلك نحب َوإِنَّما َطَرافة، وال َغَرابة ذلك يف نَِجُد فال النَّبي،
ومحاسن األخالق بمكارم له واإليمان النبي، إكبار عىل قبلنا، من األجيال ونشأت نشأنا،
ورثنا وما تعودنا، ما وننىس أنفسنا من نخرج أن َخليقون ولكننا والخصال، الشمائل
البيئة تلك ويف النبي، فيه عاش الذي العرص ذلك يف لحظة ونعيش قبلنا، من األجيال عن
أخذوا قد كانوا الذين العرب لهؤالء الصادقة الصورة ونتمثل كعب، فيها امتحن التي
أو فيه ويرغب واألنصار، املهاجرون وهم أقلهم يُحبه الجديد، السلطان لهذا يدينون
عن بالطاعة واملتقدمون قريش، وغري قريش من املغلوبون هؤالء وهم أكثرهم، يرهبه

كره. عن بها يتقدموا أن قبل رضا
الصادقة الصورة هذه نَتََمثَّل وأْن البيئة، تلك ويف العرص، ذلك يف نَِعيَش أْن يجُب
نفوس من األخالق هذه موقع ولنتبني النبي، أخالق من القصة هذه تجلوه ما لنقدر
أو املدينة، إىل الطريق يف يستبقون أو املدينة، يف يزدحمون كانوا الذين العرب هؤالء
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علموا، مما أكثر العظيم الرجل هذا أمر من ليعلموا والدانية النائية مواطنهم يف ينتظرون
وآن كعب، عن وبَُعدنا زهري، عن بَُعدنا قد ولكننا تبينوا، مما أكثر خالله من وليتبينوه

إليهما. نعود أن لنا
عن الحديث يف نَْمِيض أَْن ألُوثُِر وإني أبيه، وإىل كعب إىل لَعِجٌل إنك صاحبي: قال
وهو قلُت: الشعراء، شعر من ومرة مرة ألف إيلَّ وأحب عندي آثر فحديثه كعب، ممدوح
وأقبَل عنه، وريض الشعر هذا سمع قد كعب ممدوح ولكن إيلَّ، وأحب عندي آثر كذلك
شك، غري من تعلم وأنت املمدوح، هذا عن حديث الشعر هذا عن فالحديث وأجازه، عليه
حني وأنا والشعراء؛ الشعر يف استأنفناها وإنَّما السرية يف األحاديث هذه نستأنف لم أننا
ُمؤتلفة ولكنها األمر، ظاهر يف ُمتباينة أجزاء ثالثة من تأتلف أراها كعب قصيدة أقرأ
عبث فيه كثر قد منها ُجزءًا أنَّ أرجح أكاد أني لوال األمر، حقيقة يف االئتالف أحسن

الرواة.
اإلبانة ومن والتمحيص، التحقيق من تُعفيني أَْن َعَليَْك أَْعِزُم فإنِّي صاحبي: قال

والتأخري. التقديم وعن واللعب، العبث وعن واالنتحال، الكذب عن
فأما قلُت. كما ثالثة القصيدة هذه فأجزاء سيدي، يا بُدٌّ ذلك بعض من ما قلُت:
يفعلوا. أن الشعراء تعود كما القصيدة أول يف كعب إليه قصد الذي الغزل هذا فهو أولها:
أن الشعراء تعود كما الغزل بعد كعب إليه انتقل الذي الوصف هذا فهو الثاني: وأما
القصيدة وانْتََهْت أَْجِلِه، من الَقِصيَدُة أُنشئت الذي املدح فهو الثالث: وأما أيًضا. يفعلوا

إليه.
إعجابًا به وستعجب إليه، وتطمنئ فستحبه الغزل، هذا تسمع أن تَْستَِطيُع وأنَت

الحسان: األبيات هذه واسمع جليٍّا، واضًحا نفسه ُزهري أثر فيه وسرتى شديًدا،

َم��ك��ب��وُل يُ��ْف��َد َل��ْم إِثْ��َره��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم م��تْ��بُ��وُل اْل��يَ��وَم َف��َق��ْل��ب��ي ُس��ع��اُد ب��انَ��ْت

صوره ما جميل إيجاز يف يصور إنما الظريف البيت هذا أن عىل تُوافقني وأظنك
قال: حني بيتني يف زهري

ع��ِل��ق��ا م��ا أَْس��م��اءَ ِم��ن ال��َق��ْل��ُب وُع��لِّ��ق ف��انْ��َف��َرق��ا اْل��بَ��يْ��َن أََج��دَّ اْل��َخ��ِل��ي��َط إِنَّ
غ��ِل��ق��ا َق��ْد ال��رَّْه��ُن َف��أَْم��َس��ى اْل��َوداِع يَ��ْوَم َل��ُه َف��ك��اَك ال ِب��َرْه��ٍن َوف��اَرَق��تْ��ك
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ُزهري؛ إليه سبق الذي املعنى نفس هو َكْعٌب إَِليِْه َقَصَد الذي امَلْعنَى أنَّ تََرى فأنت
أَْسَماءُ ذهبْت كما يفك، ال مكبوٌل عندها فهو وارتهنته؛ كعب بقلب ُسعاد ذهبت فقد
وآثر أبوه، أطنب حيث أوجز قد كعبًا ولكن فكاك، عندها له فليس وارتهنته؛ ُزهري بَقْلِب

أبيه. قافية من موقًعا وأحىل أيرس قافية
كعب: يقول ثم

م��ْك��ُح��وُل ال��طَّ��ْرِف َغ��ِض��ي��ُض أََغ��نُّ إِالَّ ب��رَزْت إِذْ اْل��بَ��يْ��ن َغ��داَة ُس��ع��اُد َوم��ا
م��ْع��ل��وُل ِب��ال��رَّاِح َم��نْ��َه��ٌل ك��أَنَّ��ه ابْ��تَ��َس��م��ت إِذا َظ��ْل��م ِذي َع��واِرَض تَ��ْج��لُ��و
َم��ْش��ُم��ول َوْه��و أَض��ح��ى ِب��أَبْ��ط��َح ص��اٍف َم��ْح��ِن��يَ��ٍة م��اءِ ِم��ْن َش��بَ��م ِب��ِذي ��ْت ش��جَّ
بَ��َع��اِل��ي��ُل ِب��ي��ُض غ��اِديَ��ٍة َص��وِب ِم��ن َوأَْف��َرط��ه ع��ن��ُه اْل��َق��ذى ال��ري��اُح ت��نْ��ِف��ي

التعبري هذا صح إْن املدرسة، معاني من وهو ُزهري، طابع عليه أيًضا املعنى وهذا
الحديث.

ثغر وصف يف يُلِحُّ ثم الظبي، صفات بعض ل يَُفصِّ ثم بالظبي، سعاد يَُشبِّه فكعٌب
وقد البارد، العذب الصايف باملاء ُمزجت التي بالخمر ِريِقَها تشبيه ويف الجميل، سعاد

آنًفا: عنها تحدثت التي القصيدة ويف املعنى، هذا نفس يف ُزهري قال

َع��ِش��ق��ا َم��ْن ي��ْش��ت��اَق أَْن م��ح��ال��َة وال ِل��تَ��ْح��ُزن��ن��ي ض��اٍل ِب��ذَي تَ��َراءَى ق��ام��ْت
َخ��رق��ا َش��اِدنً��ا تُ��َراِع��ي ال��ظِّ��ب��اءِ ِم��َن خ��اِذَل��ٍة أَْدم��اءَ م��ْغ��ِزَل��ٍة ِب��ِج��ي��ِد
َع��تَ��ق��ا أَن يَ��ْع��ُد ��ا ل��مَّ ال��رَّاِح َط��يِّ��ب ِم��ْن اْغ��تَ��بَ��َق��ت ال��َك��َرى ب��ْع��َد ِرب��َق��تَ��ه��ا َك��أَنَّ
َرنِ��ق��ا وال َط��ْرًق��ا ال ِل��ي��نَ��َة م��اءِ ِم��ْن َش��ِب��ًم��ا ن��اُج��وِده��ا َع��َل��ى ��ق��اُة ال��سُّ َش��جَّ

الخمر يشبه أسماء كريق سعاد وريق بالظَّبي، تَُشبَّه زهري، كأسماء كعب فسعاد
العذب. البارد باملاء املمزوجة

كعب: ويقول

م��ق��بُ��وُل ال��نُّ��ْص��َح انَّ َل��َو أَْو ِب��وَْع��ِده��ا َص��َدَق��ْت انَّ��ه��ا َل��ْو ُخ��لَّ��ًة ��ه��ا امِّ ويْ��ُل
وت��ب��دي��ُل َوإِخ��الٌف وَوْل��ٌع َف��ْج��ٌع َدِم��ه��ا ِم��ن ِس��ي��َط َق��ْد ُخ��لَّ��ٌة ل��ِك��نَّ��ه��ا
ال��ُغ��وُل أَث��واِب��ه��ا ف��ي ت��ل��وُن َك��م��ا ب��ه��ا تَ��ك��ون ح��ال ع��ل��ى ت��دوُم ف��م��ا
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ال��غ��راِب��ي��ُل ال��م��اءَ يُ��ْم��ِس��ُك ك��م��ا إِالَّ زَع��َم��ت الَّ��ذي ِب��ال��ع��ْه��ِد ��ُك تَ��َم��سَّ َوال
اْألَب��اِط��ي��ُل إِالَّ َم��واع��ي��ُده��ا َوم��ا َم��ثَ��ًال َل��ه��ا ُع��ْرُق��وب َم��واع��ي��ُد ك��ان��ت
تَ��نْ��وي��ُل ِم��نْ��ِك َل��َديْ��ن��ا إِخ��اُل وم��ا َم��ودتُ��ه��ا تَ��ْدنُ��و أَْن وآُم��ُل أَْرُج��و
تَ��ْض��ل��ي��ُل واْألَْح��الَم األَم��اِن��يَّ إِنَّ َوَع��َدْت َوم��ا َم��نَّ��ْت م��ا ي��ُغ��رَّنْ��َك َف��ال

املدرسة. معاني من فهو بطابعه؛ وطبعه ُزهري، إليه سبق قد أيًضا املعنى وهذا
من ل َفصَّ ألنَّه وروعة؛ جمال كعب إطناب يف وكان أبوه، أَْوَجَز حيُث أَْطنََب قد كعبًا ولكنَّ
أسماء وصف أن عىل يزد لم فُزهري أسماء، أخالق من أبوه له يَُفصِّ لم ما سعاد أخالق

يقول: حيث وذلك حبالها، فرثت الوعد أخلفت بأنها

َخ��ل��َق��ا واِه��نً��ا ِم��ن��ه��ا اْل��ح��بْ��ُل َف��أَْص��بَ��َح َوع��َدْت م��ا اْل��ب��ك��ِريِّ ابْ��نَ��ُة وأَخ��ل��َف��تْ��َك

الُغوُل، تتلون كما وتغريها، ُسعاد تَلون َفيَذُْكر تَْفِصيًال، َهذا ل يَُفصِّ َفِإنَّه َكْعُب ا أمَّ
الَغرابيُل. املاءَ تمسك كما إال تقطعه الذي العهد تُْمِسُك ال أَنَّها ويَذُْكر

إىل كعب يخلص ثم رائعة، سذاجة من التشبيهني هذين يف ما عىل تُوافقني وأظنُّك
فيقول: ناقته،

ال��َم��راِس��ي��ُل ال��نَّ��ج��ي��بَ��اُت اْل��ِع��تَ��اُق إِال يُ��بَ��لِّ��ُغ��َه��ا ال ِب��أَرٍض ُس��َع��اُد أَم��َس��ْت

ال لعلك آراء فيه يل فإنَّ الناقة؛ حديث من نفيس أعفي وأن أعفيك، أن أُريد وأنا
الشعراء يف أثر قد وُزهري كعب شعر من النوع هذا أنَّ إىل ألفتك أَْن أُِحبُّ ولكنِّي تطيقها؛
لكعب ُمعاًرصا شاعًرا أنطقت التي هي وحدها امُلصادفة أنَّ أُصدق ولست امُلعارصين،
الوزن يف بل وحدها، واأللفاظ املعاني يف ال كعب، غزل تشبه التي الحلوة األبيات بهذه
إليها أُشري التي قصيدته قال وقد الطبيب، بن عبدة هو الشاعر وهذا أيًضا، والقافية
هذه تقرأ أن تستطيع وأنت عمر؛ أيام الَفتْح أثناء يف َقالها ألنَّه شك؛ غري من كعب بعد
كعب ألفاظ ومن وُزهري، كعب معاني من ا جدٍّ كثريًا فيها فسرتى امُلفضليات، يف القصيدة

وأولها: أيًضا. وزهري
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م��ش��ُغ��وُل اِر ال��دَّ بَ��ِع��ي��ُد ع��نْ��ه��ا أَنْ��َت أَْم َم��ْوُص��وُل اْل��َه��ْج��ِر بَ��ْع��َد َخ��ْوَل��َة َح��بْ��ُل ه��ْل

تستطيع مما يقول أن له امُلتكلفون الرُّواة أراد وما قال، َما نَاَقِتِه يف كعب قال وقد
مذهبي عىل ولكن أحببت، إذا معك أدرسه أن أكَرُه ال ومما شئت، إذا وتدرسه تقرأه أن

تعرفه. الذي
إليه. أرتاح وال أحبه ال فإني املذهب؛ هذا َرشَّ هللاُ وقاني صاحبي: قال

وفزعه، خوفه تصوير إىل وتخلصه ناقته وصف من كعب انتقال إىل فانظر قلُت:
الجميل: الشعر هذا يف له الناس وتَنَكُّر به، األرض وضيق

َل��َم��ق��تُ��وُل ُس��ْل��َم��ى أَب��ي بْ��َن ي��ا إِنَّ��َك َوَق��ْولُ��ُه��ُم َج��ن��اب��يْ��ه��ا اْل��وَش��اُة تَ��ْس��َع��ى
َم��ْش��ُغ��وُل َع��نْ��َك إِنِّ��ي أُْل��ِه��يَ��نَّ��َك ال آُم��لُ��ُه ُك��ن��ُت َخ��ِل��ي��ل ك��لُّ َوق��اَل
َم��ْف��ُع��وُل ال��رَّْح��م��ُن َر َق��دَّ م��ا َف��ُك��لُّ َل��ُك��ُم أَب��ا ال َس��ِب��ي��ل��ي َخ��لُّ��وا َف��ُق��ْل��ت
َم��ْح��ُم��وُل َح��ْدبَ��اءَ آَل��ٍة ع��َل��ى ي��ْوًم��ا َس��الم��تُ��ُه َط��اَل��ت وإِن أُن��ث��ى ابْ��ِن ُك��لُّ

والنَّابون به، وامُلْرِجفون له، وامُلَخوِّفون عليه، الخائفون حوله من كثر وقد إليه أفرتى
الَخوُف به انتهى حتى يسمع، وما يرى ا ِممَّ خائٌف يسمع، وما يرى بما ُمتأثر وهو عنه،

الهول: إىل إال ملجأ الهول من يجد لم وحتى األَْرُض، ِبِه َضاَقْت وَحتَّى اليأس، إىل

َم��ْح��ُم��وُل ح��دب��اءَ آَل��ٍة ع��َل��ى يَ��وًم��ا َس��الم��ت��ُه َط��اَل��ت وإِن أُن��ث��ى ابْ��ِن ُك��لُّ

وثاب اليأُس عنه انجىل حتى هللا رسول هو يوعده الذي أنَّ يذكر يكد لم أنه عىل
األمل. إليه

م��أُْم��وُل ال��ل��ِه َرُس��وِل ِع��نْ��َد وال��َع��ف��و أَْوَع��َدِن��ي ال��ل��ِه َرُس��وَل أَنَّ أُنْ��ب��ئ��ُت

البيت، هذا أنشدت إذا شك غري من تذكره آخر، بيٍت وبني البيت هذا بني فوازن
للنعمان: النابغة قول وهو

األََس��ِد ِم��َن َزأٍْر َع��َل��ى ُم��ق��اَم َوال أَْوَع��َدِن��ي ق��ابُ��وس أَبَ��ا أَنَّ أُنْ��ِب��ئ��ُت
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ا فأمَّ وعيدهما، فيخاف يوعدان اللذين الليثني هذين بني العظيم الفرق هذا فسنرى
من األََمَل ولكنَّ ُمخيف، فوعيده اآلخُر ا وأَمَّ ُموئس، ُمخيف فوعيده النعمان؛ وهو أحدهما،
والذي الخلق، وسعة والرحمة والحلم بالعفو ُعِرَف الذي النَِّبيُّ هو َصاِحبَُه ألنَّ ورائه؛

القرآن: عليه أنزل حني السكينة عليه هللا أنزل

وتَ��ْف��ص��ي��ُل م��َواع��ي��ٌظ ِف��ي��ِه ـ��ُق��رآن ـْ ال�� نَ��اِف��َل��ُة أَْع��ط��اَك الَّ��ِذي ه��داَك م��ْه��ًال
اْألَق��اِوي��ُل ف��يَّ َك��ثُ��رْت وإِْن أُذِْن��ب ول��ْم اْل��وَش��اِة ب��أََق��وال تَ��أُْخ��ذَنِّ��ي ال

وقوته النبي بأس يصور ثم وفزعه، خوفه ويصور يستعطف، كعب يزال وما
بالليث، «هرًما» ُزهري شبه كما بالليث، النبي يَُشبِّه ُزهري مذهب ذلك يف ويذهب وحزمه،
ره وَصوَّ ذلك من فرغ إذا حتَّى ُزهري، ل يَُفصِّ لم ما وبأسه الليث صفات ِمْن ل يَُفصِّ ولكنه
به نختم أن يَْحُسن الذي الرَّائع الخالص املدح هذا إىل انتهى وأروعه، لفظ أجمل يف

فقال: الحديث،

َم��ْس��لُ��وُل ال��ل��ِه ُس��يُ��وِف ِم��ْن ُم��ه��نَّ��ٌد ب��ه يُ��ْس��ت��ض��اءُ َل��َس��يْ��ٌف ال��رُس��وَل إِنَّ
ُزول��وا أَْس��َل��ُم��وا ��ا َل��مَّ م��كَّ��َة ِب��بَ��ْط��ِن ق��اِئ��لُ��ُه��ْم ق��اَل ُق��َريْ��ٍش ِم��ْن ِف��تْ��يَ��ٍة ف��ي
َم��ع��اِزي��ُل ِم��ي��ٌل َوال ال��ل��َق��اءِ ِع��نْ��َد ُك��ش��ُف وال أَنْ��ك��اٌس زاَل َف��م��ا َزال��وا
َس��َراِب��ي��ُل ال��َه��يْ��ج��ا ف��ي داوَد نَ��ْس��ِج م��ْن َل��بُ��وُس��ُه��ُم أَب��َط��ال اْل��َع��َراِن��ي��ن ُش��مُّ
َم��ْج��ُدوُل اْل��َق��ْف��َع��اءِ ح��َل��ق ك��أَنَّ��ه��ا ح��َل��ٌق َل��ه��ا ُش��كَّ��ْت َق��ْد َس��َواب��ُغ ِب��ي��ٌض
ِن��ي��ل��وا إِذا َم��ج��اِزي��ًع��ا َوَل��يْ��ُس��وا َق��ْوًم��ا رم��اُح��ُه��م نَ��ال��ْت إِذا يَ��ْف��َرُح��وَن ال
ال��ت��ن��اِب��ي��ُل ��وُد ال��سُّ ع��رَّد إِذا َض��ْرٌب يَ��ْع��ص��ُم��ُه��ْم ال��زُّْه��ِر ال��ج��م��اِل َم��ْش��َي يَ��ْم��ُش��وَن
تَ��ْه��ِل��ي��ُل ال��َم��وت ِح��يَ��اِض َع��ْن َل��ه��ْم َوم��ا نُ��ُح��وِرِه��ُم ف��ي إِال ال��طَّ��ْع��ُن يَ��َق��ُع ال

لنا بقي لو أنه يف أَُشكُّ فما كعب، ِشْعُر يَذَْهب أْن ا حقٍّ يحزن ا ِممَّ إنَّ صاحبي: قال
يعدل فيها مدحه أنَّ إال أرى فما هذه! حسبه قلُت: باإلعجاب. حقيق رائع شعر لنا لبقي

كله. زهري مدح
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الحطيئة1 مع ساعة

بالحطيئة أعدل فلسُت أنا ا أَمَّ يَُقوُل: وهو النشاط، شديد فرًحا جذالن صاحبي عيلَّ أَْقبََل
من له يُروى وبما الرجل، بهذا مفتون فأنا حديثًا، بحديثه وال شعًرا، بشعره وال أحًدا،

الحديث. من حوله يتصل وبما الشعر،
الحطيئة شعر كان لنئ بخري؛ فتنت قد أراك فما الفتنة، هذه عىل أحسدك لست قلُت:
أن خليقني حديثه وال الحطيئة كان فما وأروعه، العرب قال ما أجود من رائًعا، جيًدا

الجد. أصحاب من أحًدا يفتنا
من وأَْمثَالَك أَنَْت أََولسَت الجد؟ أصحاب من أني لك زعم فمن يضحك: وهو قال
ُدعابة ُمِلئَْت أن بعد ا جدٍّ األَْرَض تَْمَلئُوا أْن َخليقني واألحياءِ للحياة يتجهمون الذين
به تقبل ملا جباههم يقطبون وال االبتسام، يحبون الذين من وألمثايل يل أوليس وهزًال؟
ُمبْتَِهجني الحياة ونستقبل عبستم، إذا ونبسم سخطتم، إذا نَْرىض أْن األمر، من األيام
من مظهر به واالفتتان الُحطيئة ُحبَّ أنَّ َلَك َزَعَم ومن ُمكتئبني؟ أنتُم استقبلتموها إذا

الجد! عن االنرصاف عىل دليل أو الهزل، مظاهر

.١٩٣٥ سنة أبريل ١٠ يف الجهاد بجريدة نُرشت 1
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ووفاء، وبر خري صاحب يكن لم الحطيئة أن زعمُت وإنما ذلك، أزعم لم فإني قلُت:
إال به يعنى أن يستحق ال من إىل وانرصاف بالرش كلف إليه واالنرصاف به فالَكَلُف
تُِلمَّ أن تُحب وال والكشف، الدرس تكره عرفتك وقد ويكشفون، يدرسون الذين العلماء

ويسليك. يلهيك بما إال
والتفكري القدماء، كتب يف القراءة إيلَّ ويَُحبِّب ويسليني، يلهيني الحطيئة فإن قال:
وإنَّما ابتساًما، وال ضحًكا يُثري ال الُحطيئة حديث أن أزعم وأنا اآلثار، من تركوا فيما
البُؤس، يكوُن ما َكأََشدِّ بَائًسا رأيي يف الُحطيئة كاَن فقد َوإِْشَفاًقا؛ ِرثاءً النَّْفِس يف يُثري

االكتئاب. يكون ما كأقوى ُمكتئبًا الُحزن، يكون ما كألذع َمحزونًا
خليًقا لكان تستقيم، أن طبيعته تُحب كانَْت كما للُحطيئة، األُمور استقامت قد ولو

آخر. شأن له يكون أن
الحطيئة أدركه ما أنَّ زعموا الضحك: يف ُمبالًغا قال ذلك؟ كان وكيف ضاحًكا: قلُت
أمرهم للعرب أصلح قد كان وإن الخاص، أمره عليه أفسد قد العربية الحياة تطور من
وأََخذَ بُزهري، اتصل قد اللسان، حاد العقل، قوي ذكيٍّا شابٍّا الحطيئة أرى فإني العام؛
واملجالس، األندية يف شعره ويَْروي عنه، ويحفظ منه، فيسمع كعب ابنه مع إليه يَْختَِلُف
ويرىض كعب، به يظفر كان بما منه ويظفر يريد، ما ذلك من فيبلغ تقليده ويحاول
نفسه به يأخذ كان بما وأخذهم تأديبهم، يف ويجتهد تالميذه، عن أو تلميذيه عن األستاذ

وتفصيًال. ُجْملة به والعناية وتجويده الشعر، إتمام من
فإنَّ حديثي؛ عيلَّ تَْقَطع َال قاَل: وتَْفِصيًال؟ ُجْمَلة به الِعنَايَُة تكون وكيف قلُت:
هي تفصيًال به والعناية قصيدة، هي حيث من بالقصيدة العناية هي ُجملة به الِعنَاية
من باملعنى والعناية الشطر، يف أو البيت يف بالكلمة بل بالشطر، بل بالبيت، العناية
كدت أو ألهيتني، قد ولكنك ويستوفيه، يُحققه حتى يَدعه فال الشاعر، يطرقه املعاني
بُزهري، ُمتَّصًال قلت كما الُحطيئة أرى فإني فيه؛ آخذًا كنت عما امُلقاطعة بهذه تُلهيني
أستاذه كمثل حياته يف األعىل مثله يكون أن ويرى وإنشاء، رواية الشعر، عليه يتعلم

شأنه. من ويكربون يعظمونه، الناس كان الذي
باملنح ويختصونه والثناء، باملدح يختصهم اف األَْرشَ ِمَن ِبَجَماَعٍة يَتَِّصَل أْن قصاراه
وحصن امُلرِّيني، عوف بن والحارث سنان بن بهرم اتصل حني ُزهري نعم وقد والعطاء،
من ناشئ بجيل يتصل أن هو يمنعه فما غطفان، رساة من وأمثالهم بدر بن حذيفة بن

الفاني. الجيل بهذا أستاذه اتصل كما األرشاف،
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يف له أعىل مثًال ُزهريًا أباه اتخذ قد الحطيئة، َكَزِميله كاَن َكْعبًا أنَّ الظن وأكرب
يف كعبًا يُصاحب كان أنه الحطيئة أخبار يف ُ نَْقَرأ ونَْحُن أيًضا، اليومية الحياة ويف الشعر،
الشعر، قول عىل معه يتعاون وكان واللهو، الصيد يف يَُصاِحبُه وكان ُزهري، إىل االختالف
أْن يُِريُد وكان ُزهري، أمرها وَرَفَع أوس، أسسها التي الشعرية املدرسة بهذه واإلشادة
عىل بكعب يستعني فهو فرًضا؛ فيها يعيش كان التي البيئة عىل املدرسة هذه يفرض
لنفسه ويزعم الحطيئة، فيه ويفضل نفسه، فيه يفضل الشعر يقول أن عىل ويحمله ذلك،
عليه يرد أن إىل الشماخ أخا ويضطر باإلتقان، واالنفراد اإلجادة يف التفوق وللحطيئة

الرد. يف فيقذع
لنا، بَِقيْت التي امُلَفرَّقة القليلة األخبار من يظهر فيما الحطيئة، أمور أخذت وقد
من رجًال وكان الكالبي، ُعالثة بن بعلقمة اتصل قد فهو يُحب؛ كان ما عىل تَْجِري
وأن له، ينقطع أن الحطيئة وهمَّ الشام، نحو مضاربه وكانت وعظمائهم، العرب أرشاف
به، اإلَِشاَدة وأحسَن عنه، دافع قد فهو أصحابه؛ من ُزهري به ظفر ما بمثل منه يظفر
فإذا فجاءة، تتغري العرب أُمور ولِكنَّ الطفيل، بن عامر وبني بينه الُخصومة كانَْت حني
وقعة وإذا ، يَْختَلُّ والحجاز نجد يف العربية القبائل بني التوازن وإذا يندك، قريش ُسلطان
أرشاف وإذا العليا، هي اإلسالم كلمة وإذا الجاهليني، للعرب مقاومة آخر تحطم حنني
إىل فيها، كانوا التي الجاهلية الحياة هذه عن مرصوفون وأوساطهم وصعاليكهم العرب
دفًعا، إليها يدفعهم فأصبح دعاء، إليها يدعوهم اإلسالم كان التي الجديدة الحياة هذه
لطان السُّ ذلك كان حني العراق، نحو تتجه ال اختالفهم عىل العرب هؤالء أنظار وإذا
العربي السلطان ذلك كان حني الشام نحو تتجه وال الفرس، ظل يف يضطرب العربي
دون وقيامها وثروتها قريش قوة كانت حني مكة إىل تتجه وال الروم، ظل يف يضطرم
ويف وأيد، قوة يف ينهض الجديد السلطان هذا كان حني املدينة نحو تتجه وإنما البيت،

أيًضا. وسماحة بأس
النفوس عىل ُسْلَطانََها تبسط وأخذت استقرت، قد الجديدة الُعليا امُلثُل كانت وحني
دخلوا فقد النَّاس؛ كثرة ا َفأَمَّ أيًضا، األجسام عىل سلطانها تبسط أخذت كما والقلوب،
أبوا فقد النَّاس أقلُّ ا وأمَّ يُؤمنون؛ أو يُسلمون ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي عىل وأقبلوا أفواًجا، األمر هذا يف
الجاهلية بحياته يهرب األرض، يف تفرق من ومنهم هو، حيث أقام من ومنهم وامتنعوا،
منها ينفر كان التي محة السَّ اللينة الجديدة الحياة هذه من يؤثرها كان التي الغليظة

النُّفور! أََشدَّ
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عنها، ُمنرصًفا الجديدة، الَحيَاة ِمَن نَاِفًرا َكالُحطيئة، كاَن قد َكْعبًا أَنَّ إالَّ أََرى وما
ال وُحرية ومتاع لهٍو من فيها كان ما وعىل تلك، األوىل حياته عىل َحريًصا بها، ُمتأذيًا
أرفع كان أنَّه لوال الحطيئة، أصاب ما مثل تصيبه أن خليًقا كان أنه إال أظنُّ وما تحد،
واالستخفاء، الهرب عن منه وأعجز مكانًا، منه وأظهر ِذْكًرا، منه وأنبه شأنًا، الحطيئة من
عليه هللا ومنَّ قدَّم، مما ويعتذر ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ويلجأ املدينة، إىل يذهب أن إىل فاضطر

عنه. ينحرف ولم ولزمه، إليه فثاب بالهدى،
النَّسب، معروف يكن لم بل ُزهري، ابن يكن لم الذِّْكِر، خامل كان فقد الحطيئة؛ ا فأمَّ
آخر، حينًا وربعي حينًا، ُمرضي فهو القبائل؛ بني ونسبه بنفسه يضطرب كان وإنما
وإىل الهرب، إىل يحتج لم أنه الظنِّ وأكربُ هينًا. استخفاؤه وكان يسريًا، هربه فكان

أحد. به يحفل لم كان كما ظل وإنما استخفاء،
ارتد ثم عليه، ووفد النبي أيام أسلم أنه يزعم من فمنهم مختلفون: نعلم كما والرُّواة
يسلم لم أنه يزعم من ومنهم ذلك، بعد التائبني مع تاب ثم بكر، أبي أيام امُلرتدين مع
امُلْرتَدِّين ُمقاومة يف فاشرتك ة، الرِّدَّ كانت حتى وَجاِهِليَّتِِه، ِكِه ِرشْ عىل ظلَّ وإنَّما النبي، أيام

البيتني: هذين الرواة منه حفظ الذي الشعر هذا قال حني بلسانه اشرتك لإلسالم،

بَ��ك��ر أَب��ي ِدي��ن بَ��اُل م��ا َل��ْه��َف��ت��ى َف��ي��ا بَ��يْ��ن��نَ��ا ك��اَن إِذْ ال��ل��ِه َرُس��وَل أََط��ْع��نَ��ا
ال��ظَّ��ْه��ِر َق��اِص��َم��ُة ال��ل��ِه َوبَ��يْ��ِت َف��ِت��ْل��َك بَ��ْع��َده م��اَت إِذا بَ��ْك��ًرا أَيُ��وِرثُ��ه��ا

له يظهر أن من شأنًا، وأهون ذكًرا، أخمل الحطيئة كان فقد يشء؛ من يكن ومهما
له أذعنت ملا يذعن أن إىل املرتدون انهزم حني اضطر ولكنه النبي، أيام اإلسالم يف خطر
يف الرُّواة يشك لم رداء، اإلسالم من لنفسه فاتخذ الناس، فيه دخل فيما ويدخل العرب،
عليها، الشديد والحزن وإيثارها الجاهلية حب من تحته عما يشف ا جدٍّ رقيًقا كان أنه

يقول: حيث لبيد حمد كما عليه هللا يحمد لم رداء

ِس��ْرب��اال اِإلْس��الِم ِم��َن اْك��تَ��َس��يْ��ُت َح��تَّ��ى أَج��ِل��ي يَ��أِْت��ِن��ي َل��ْم إِْن ِل��ل��ِه اْل��َح��ْم��ُد

حتى هللا دين يف والدخول والطاعة اإلذعان يظهر يكد لم الحطيئة أنَّ أعتقد وأكاد
تلك عيشته يعيش أن يستطيع حيث إىل يهرب وأْن كله، هذا ينفض أن نفسه حدثته
الذي ذلك عالثة، بن علقمة إىل قصد بأنَّه ثُوننا يَُحدِّ فالرُّواة ويهواها، يحبها كان التي
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به، مقطوًعا وال صادًقا وال ظاهًرا لإلسالم علقمة والء يكن ولم الجاهلية، يف به اتصل
املسلمني. عىل الروم أعان أنه أو يُسلم، لم أنه يزعم من الرُّواة ومن

به تمكر أن عىل كلها الظروف اصطلحت فقد موفًقا؛ يكن لم الحطيئة أنَّ عىل
وقال أسًفا، محزونًا فعاد مات، قد أنه بلغه حتى علقمة يكد فلم يحب. ال بما وتناله

فيها: يقول التي املشهورة قصيدته

َق��الِئ��ُل َل��ي��اٍل إِالَّ ال��ِغ��ن��ى َوبَ��يْ��َن َس��اِل��ًم��ا َل��ِق��ي��تُ��ك َل��ْو بَ��يْ��ِن��ي ك��اَن وم��ا

العربية البيئة هذه يف كالوحيد أو وحيد هو فإذا علقمة؛ موت بعد الحطيئة ونظر
الشأن، وارتفاع الثراء، من عراًضا آماًال فيها لنفسه ويتخذ ويهواها، يُحبها كان التي
كانوا ما كل تركوا قد حوله من الناس يََرى الحياة، ولني العيش، وخفض الصوت، وبُْعد
كانوا، حيُث أقاموا أو املدينة، إىل تحولوا فقد َشبَابُهم؛ ا فأمَّ عليه، كانوا ما أكثر أو عليه

والقوة. السلطان وحيُث الدين، حيث املدينة إىل تحولت قلوبهم ولكن
كانت كما ظلَّْت فإنَّها نفسه، إال تغري قد حوله من يشء كل فرأى الحطيئة نظر
إىل هذا مع ُمحتاجة الجديد، العهد عىل االمتناع شديدة القديم، العهد إىل الحنني شديدة
وأرشاف عر، الشِّ عِن ُمنَْرصفون فالناس وخمود، خمول عيشة تعيش أن وإىل تعيش، أْن
كانت التي والخصومات الحروب هذه من ُزهري أيام فيه كانوا عما منرصفون العرب

والهجاء. املدح من ينفعه كان بما زهري لسان تُْطِلُق
ُمضطر داره، يف كالخليع أو خليٌع وطنه، يف غريب هو فإذا الحطيئة، نظر نعم،
ومن حي، إىل حي ومن مكان، إىل مكان من يحملها والسؤال، الحياة يلتمس أْن إىل
له وجمعت الرِّزق، يَْلتَِمُس امَلِدينة عىل وفد وقد ألراه، وإني يٍف، َرشِ َرُجٍل إىل يٍف َرشِ رجٍل
ألراه وإني بغلني؟ عىل يحملني من ويدعو، املسجد يف يقوم هو فإذا العطاء، من قريش
نزل القاِئَلُة أدركته ا فلمَّ له، أجمال ومعه مليكة، وابنته أمامة امرأته مع خرج وقد كذلك،
منه فيأخذ أجماله من جمًال يفتقد هو فإذا للرواح، يقوم ثم أجماله، ورسح بمسرتاح

البيتني: هذين ويقول مأخذ، كل الحزن

ال��لَّ��ي��ال��ي َح��َدُث أَْم ال��بَ��ْك��َر أَص��اَب أَِن��ي��س ِذئْ��ٌب أَْم ال��َق��ْف��ِز أَِذئْ��ب
ِع��ي��اِل��ي ع��ل��ى ال��زَّم��اُن ج��اَر َل��َق��ْد ذَْوٍد َوثَ��الُث ثَ��الثَ��ٌة َونَ��ْح��ُن
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األمل يملؤها كان التي تلك حياته من واليأس، البؤس يملؤها التي هذه حياته فأين
يتصل أن ويحاول والصيد، اللهو يف كعبًا ويشارُك ُزهري، إىل يختلف كان حني والرَّجاء
حياته أين عليه، ومنَّ أرسه وقد الخيل، بزيد أو حصن، بن بعيينة أو عالثة، بن بعلقمة
كان والتي ومرح، نعيم من تخلو تكن لم التي تلك حياته من اليائسة، البائسة هذه

الثراء. وحسن الشأن ارتفاع من الغد شمس عنه سترشق ملا االنتظار يملؤها
بل املادية، حياته عىل مقصورين أرى فيما يكونا لم وحزنه الحطيئة بأس أن عىل
الدين إىل تطمنئ لم التي نفسه دخيلة من يأتيانه كانا أخريني: ناحيتني ِمْن يَأِْتيَاِنِه َكانَا
إال للعربي يكن لم الذي للسيف واتقاء ورياء، تكلًفا إال يظهر فيما به تُؤمن ولم الجديد،
وحدها، املادية حياته عىل ساخطة تكن لم الحطيئة فنفس اإلسالم، وبني بينه يختار أن
حالت التي الحياة هذه عىل ساخطة كانت أيًضا، املعنوية حياته عىل ساخطة كانت بل
تؤتيه، أن يُحب كان كما ثمرها وتُْؤتِي وتنمو تظهر أن وبني الجاهلية، عواطفه بني

يذوقها. أن يحب كان كما وآالمها الحياة لذات وتذوق
األرض، من قريبًا ا، جدٍّ قصريًا الحطيئة كان فقد جسمه؛ ناحية هي األُخرى والنَّاحية
تأخذه ال الخلق، مشوه املنظر قبيح دميًما وكان الرواة، يقول كما الحطيئة ي ُسمِّ ولهذا
األعني اقتحام يحس شك غري من وكان بشًعا، منظره فكان إليه، تطمنئ وال العني،
النسب، مستقر يكن لم أنه كله هذا إىل أضف ويؤذيه، ذلك فيسوءه عنه، ونُبُوَّها له،
ذلك منه يعرفون العرب وكان هناك، وينتسب هنا ينتسب مضطربًا، مدخوًال كان وإنما
إىل ُمضطرٍّا نواحيه، جميع من ُمهاَجًما الحطيئة فكان أجله، من ويزدرونه به، ويذكرونه
يتقي أن إىل محتاًجا فكان الدين، سيئ كان أيًضا، نواحيه جميع من نفسه عن يُدافع أن
الفقر عوادي نفسه عن يرد أن إىل ُمحتاًجا فكان الحال، سيئ كان الدين. سوء عواقب
السخرية من نفسه يحمي أن إىل مضطرٍّا فكان الخلق، مشوه كان واإلعدام، والبؤس
وكان فيهم، الرأي وقبح بالناس، الظن سوء نفسه يف يُقوي يشء كل وكان واالستهزاء،
مهيبًا مخوًفا شيئًا الحطيئة فأْصبََح فيه، وإمعانًا ذلك إىل إرساًعا يزيده للناس ابتالؤه

باألموال. منه األعراض ويشرتى لسانه، ويتقى منظره، يكره
بثالثة املسلمني أعراض منه اشرتى الخطاب بن عمر بأن الرُّواة تحدث َما وألمر
إعجابًا وتملؤها وأىس، ُحزنًا النفس تمأل ا، حقٍّ رائعة عمر مع الحطيئة وقصة درهم، آالف
ارتفع فقد عمر فأما أيًضا، بالحطيئة إعجابًا وتملؤها مًعا، الرحيم القوي الخليفة بهذا

فيها: يقول التي املشهورة بالقصيدة بدر بن للزبرقان الحطيئة هجاء إليه
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اْل��ك��اِس��ي ال��طَّ��اع��ُم أَنْ��َت ف��ِإنَّ��َك َواْق��ُع��ْد ِل��بُ��ْغ��يَ��ِت��ه��ا تَ��ْرَح��ْل ال ال��َم��ك��اِرَم دَِع

شيئًا، البيت يف يرى كان أنه يف شك من وليس شيئًا، البيت هذا يف يرى ال أنه فأظهر
قلبًا، قريش أذكي وهو ودخائله؟ بأرساره وعلمه للشعر عمر فهم يف يرتاب الذي ذا ومن
ويقدمه ُزهريًا يُحب كان الذي وهو شعور، ورقة حس، دقة وأشدهم بصرية، وأنفذهم
وأن بالشبهة، العقوبة يدرأ أن يريد كان عمر ولكن خالصة، فنية ألسباٍب الشعراء عىل
هذه عىل يعاقب وأال الشعراء، منها يتحرج ال التي الهفوة هذه عن للشاعر يتجاوز
العالء: بن عمرو أبو رأي يف العرب قالته بيت أصدق الحطيئة فيها يقول التي القصيدة

َوال��ن��اس ال��ل��ِه بَ��يْ��ن اْل��ُع��ْرُف يَ��ذَه��ُب َال ج��واِزي��ُه يَ��ْع��دم ال ال��َخ��يْ��َر ي��ف��َع��ل م��ْن

يف أن يُنكر لم َسأََلُه ا فلمَّ عمر، عن بعيًدا حسان يكن ولم شاعًرا، الزبرقان وكان
َزَعَم من الرُّواة ومن الُحطيئة، يَُعاِقَب أْن إىل ُعَمُر فاضطر قبيًحا، وهجاء هجاء، البيت
العقوبات من اللسان قطع فليس شك؛ غري من كذب هذا ولكن ِلَساِنِه؛ ِبَقْطِع َهمَّ أنَّه
الحدود، يتجاوز أن من دينه عىل وأحرص هلل، أتقى وعمر للخلفاء، بها هللا أذن التي
يقتضيه كان العدل ولكن فعل، ملا يفعل أال وسعه ولو الحطيئة، بحبس عمر اكتفى إنما
فعطف املشهورة، األبيات بهذه سجنه من عمر الحطيئة استعطف وقد الزبرقان، إرضاء
من يمنعه ما وأعطاه الشاعر، أطلق ثم سمعها، ملا بكى إنه ويُقاُل: له، ورقَّ عليه،

الهجاء.
إىل وجهها التي األَبْيَاِت هذه يف والَعاطفة اللهجة صادق الحطيئة أكان أدري ولسُت
العظيم، الرجل هذا قلب يبلغ َكيَْف َعَرَف أنَّه فيه، َشكَّ ال الذي اليشء ولكن ُعَمر! َقْلِب
ولن جمالها، تفقد لم أنها فسرتى األبيات هذه فاسمع وأبقاه، األثر أعظم فيه ويرتك

األيام: وتتعاقب الظروف تتغري مهما تفقده

َش��َج��ُر وال م��اءٌ ال اْل��َح��واِص��ِل ُزْغ��ِب َم��َرٍخ ِب��ِذي ألَف��َراٍخ ت��ق��وُل م��اذا
ُع��َم��ُر ي��ا ال��ل��ِه َس��الُم َع��ل��ي��َك ف��اْغ��ف��ْر ُم��ْظ��ل��َم��ٍة َق��ع��ِر ف��ي ك��اس��بَ��ْه��م أَْل��َق��يْ��َت
اْل��بَ��َش��ُر ال��نُّ��َه��ى َم��ق��اِل��ي��َد إَِل��يْ��ِه أَْل��َق��ى ص��اِح��ِب��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��ِذي اْإلِم��اُم أَنْ��ت
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اِإلثَ��ُر ِب��َك َك��انَ��ْت ألَنْ��ُف��ِس��ه��ْم َل��ِك��ْن َل��ه��ا ق��دَُّم��وَك إِذْ ِب��ه��ا آثَ��روَك م��ا

بيشءٍ الزبرقان مع موقفه تبينا إذا ا حقٍّ باإلعجاب خليق فهو نفسه الحطيئة وأما
أَْمٍن ِمْن ِفيِه وما جواره، عليه عرض حني الزبرقان إىل اطمأن قد فهو اإلنصاف؛ من
يَنْتَِظُر قصري غري وقتًا وأقام امرأته، عىل ضيًفا ونزل أرضه إىل سبقه قد وهو وتمر، ولبن
أو مكانه، تَْجَهُل كانت ألنَّها ما؛ حدٍّ إىل مدخوًال جوًدا الزِّبرقان امرأة من ويلقى َعْوَدتَه،

آخر. ليشء أو مليكة، ابنته من تغار كانت ألنها
عليه ويُلحون ويرغبونه، الحطيئة يغرون ه َعمِّ أبناء من الزبرقان خصوم وكان
امرأته بتقصري الزبرقان يأخذ أن يريد وال عليهم، يأبى والحطيئة والرتغيب، باإلغراء
الذين هؤالء إىل تحول عنه، وإعراضها له، الزبرقان امرأة إهماُل طال إذا حتى وجهلها،
هجاء منه وانتظروا ينتظر، كان ما فوق ومنحوه لقاء، أحسن فتلقوه يُغرونه، كانوا
يفعل، فلم إكرامه يف وزادوا عليه، وألحوا يفعل، فلم ذلك إىل ودعوه يفعل، فلم الزبرقان
إىل الحطيئة واضطر هجاهم، من عمه بأبناء فأغرى ، َّ الرشَّ نفِسِه عىل جرَّ الزبرقان ولكنَّ
وانتهى الزبرقان، أغضب ما دفاعه يف فكان وأغنوه، أكرموه الذين هؤالء عن يدافع أن

عمر. سجن إىل بالحطيئة
لصاحبه َوىفَّ وكيف امرأته! إعراض واحتمل لصاحبه، َوىفَّ كيف الرجل هذا إىل أترى
َغاَظُه وإنَّما ِهَجاِئِه، يف ف يُْرسِ لم أنَّه عىل َكاِرًها! إال يَْهُجه ولم عنه، تََحوَّل أن بعد

عليه. وتفضيلهم خصومه مدح يف أغرق حني وأحفظه
الحياة ُظروف دامْت ما مرهوبًا، مخوًفا شيئًا الحطيئة يكون أْن يف إذن غرابة ال
وتكثر الشائعات، عنه تشيع أن يف غرابة وال الحال. سوء من رأينا ما إىل اضطرته قد
ويف األغاني يف نَِجُدها التي البَِشَعة الصورة هذه يف الرُّواة ويُصوره األساطري، حوله من

سالم. البن الشعراء طبقات ويف قتيبة البن الشعراء طبقات
فجعلته تغيريًا، الُحطيئة نفس غريت قد هذه الحياة ظروف تكون أن أستبعد ولسُت
عىل االعتداء يف ُمرسًفا اللسان، طويل ؤال، السُّ يف ُمْلِحًفا َسئُوًال جشًعا الرُّواة يقوُل كما
وأباه، وأخاه أمه هجا أنه يَْزُعمون فهم الرُّواة، َرُه َصوَّ الذي الَحدِّ إَِىل َال ولكْن الناس،
عندي، َشكٍّ ِمْن وليس شعًرا، كله ذلك يف له يَروون وهم نفسه، هجاء إىل األمر به وانتهى
الحطيئة من تعطي حال كل عىل ولكنها آثارها، األحاديث هذه يف أثرت قد امُلبالغة أنَّ يف
فهي العطف، أشد عليها أعطف ولكني النفور، أشد منها ينفرون القدماء كان صورة
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أطوار من الجديد الطور هذا يف غريبًا شقيٍّا، بائًسا كان الحطيئة أن عىل إال تدل ال
فهو اإلسالمي؛ العرص يف وحيًدا ونسيه الجاهيل العرص ارتحل كأنما العربية، الحياة
دليالن؛ هذا عىل ويل التعبري. هذا صح إن محوره، فقد قد الصواب، ضائع الرشد، ضائع
يف عنه يُروى إِنَّما األحاديث وغريب النوادر من الحطيئة عن يُروى ما أَْكثََر أَنَّ أََحُدهما:
شاذٍّا ره يَُصوِّ ال الجاهيل العرص يف أخباره من لنا بقي فما الجاهيل، العرص يف ال اإلسالم
الدين هذا َسَماَحة ألنَّ اإلسالم؛ يف نفسه اضطربت إنما النفس، ُمضطرب وال غريبًا وال

جاهليته. يف العريق الجاهيل قلبه تمس لم
يرجع يكاد تأريخه، حاولنا لو الحطيئة، عن النوادر من يُروى ما أكثر أن واآلخر:
َسيَْطَر الذي الخالص، اإلسالمي العرص هذا إىل أي عثمان؛ أيام وأوائل عمر أيام إىل

وجوهها. جميع من العرب حياة عىل فيه الدقيق اإلِْسَالِميُّ النَِّظاُم
من وشبابها قريش سادة من وظهر معاوية، أيام وأقبلت عثمان، أَيَّاُم َمْت تََقدَّ ا َفَلمَّ
الحطيئة نفس اطمأنت الجاهلية، الحياة بقايا من قليل غري فيها حياة من يشءٍ إىل عادوا
أبي بن عقبة بن بالوليد الحطيئة اتصل فقد قليًال؛ للحياة ابتسمت ولعلها اليشء، بعض
الفرصة تكد لم قريش، سادات من سيًدا الوليد وكان الكوفة، عىل عثمان عامل معيط،
عثمان حملت وأَنََّها امُلْسِلِمنَي، تُْرِض لم أنها به توصف ما أقلَّ حياة استأنف حتى تمكنه

الرُّواة. تحدث فما الرشاب، حد عليه يُِقيَم أْن عىل بل الكوفة، عن عزله عىل
ُعِزَل فلما لبيد، مع هذا الوليد حديَث أذكر زلت وما فَمَدحه، بالوليد الحطيئة اتصل
التي األبيات هذه يف عليه، والثناء ومواساته مدحه إىل الناس أرسع الحطيئة كان الوليد،

موضعها. عن َفتَْها ورصَّ تبديًال، فبدلتها بعد، فيما الشيعة بها عبثت
صورة أيًضا فيها وسرتى للوليد، الحطيئة وفاء فيها فسرتى األبيات، هذه واسمع

الكريم: للرجل الحطيئة عند األعىل للمثل

ب��اْل��ُع��ذْر أََح��قُّ اْل��ولِ��ي��َد أَنَّ ربَّ��ُه يَ��ْل��َق��ى ِح��ي��َن اْل��ح��ط��يْ��ئ��َة َش��ِه��َد
تَ��ْج��ِري تَ��َزْل َل��ْم ِع��نَ��انَ��َك تَ��َرُك��وا َوَل��ْو َج��َريْ��َت إِذ ِع��نَ��انَ��َك َخ��ل��ُع��وا
واْل��ُع��ْس��ِر ال��َم��يْ��ُس��وِر َع��َل��ى يُ��ْع��ِط��ي م��تَ��بَ��رٍع م��اج��د َش��م��اِئ��َل َوَرأَْوا
َف��ق��ِر وال َع��َوِز إل��ى تُ��ْرَدْد َوَل��ْم َع��َل��يْ��َك َم��ْك��ذوبً��ا ف��نُ��ِزْع��َت
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هذه يروي من الرُّواة من إن الشجري، ابن يروي فيما الضبي، ل امُلَفضَّ ويقول
الحطيئة عىل الشيعة تجني من أذكر، فيما وعندك، عندي وهو آخر، نحٍو عىل األبيات

األخرى: الرواية هي وهذه أيًضا، والوليد

ب��اْل��غ��ْدِر أََح��قُّ اْل��َولِ��ي��َد أَنَّ َربَّ��ُه ي��ْل��َق��ى ِح��ي��َن اْل��ُح��َط��يْ��ئَ��ُة ش��ه��َد
يَ��دِري وم��ا ثَ��م��ًال أَأَِزي��ُدك��ْم َص��التُ��ُه��ُم َك��ُم��َل��ْت َوَق��ْد نَ��اَدى
واْل��َوتْ��ِر ��ْف��ِع ال��شَّ بَ��يْ��ن َل��َق��َرنْ��َت َف��َع��ل��وا َول��ْو خ��يْ��ًرا ِل��يَ��ِزي��َدُه��ْم
ال��َع��ْش��ِر َع��َل��ى َص��التُ��ُه��ُم زاَدْت َف��َع��ل��وا وَل��ْو َوْه��ٍب أَبَ��ا َف��أَبَ��ْوا
تَ��ْج��ِري تَ��َزْل َل��ْم ِع��ن��انَ��َك خ��لَّ��ْوا وَل��ْو َج��ريْ��ت إِذْ ع��ن��انَ��َك َك��ف��وا

تَُمثِّل أنها ويف الصادقة، هي األوىل الرَِّوايََة أنَّ يف عندي وال عندك شك من فليس
الوليد. أصاب ملا الحطيئة ُحْزَن

ودنت ، نُّ السِّ به َمْت تََقدَّ حني ُكلَّه، أو الرَِّضا بعَض َراضيًا الحطيئة نََرى أنَّا عىل
كالوليد وهو املدينة، عىل ُمعاوية وايل العاص بن سعيد عند نراه القرب، إىل األيام به
فيها حياة الناس من به يلوذ وملن لنفسه اتخذ قد قريش، سادات من سيد عقبة بن
ُسنَُن تقتضيه كانت الذي التجديد ومن الجاهليني، بعادات تذكر التي املحافظة من كثري
يف عنده الحطيئة نََرى ونحُن بنفسه، عشاءهم ويشهد الناس، يُطعم كريٌم فهو اِإلْسَالِم؛
وأخبارها العرب بأيام يتحدث وهو الناس، فيها يعيش كان التي الليايل هذه من ليلٍة
أَْن زياٌد يريد حني الفرزدق يلجأ إليه لذة، به السمر يف ويجد بذلك يُسمر وأشعارها،
نفسه الحطيئة يقصد وإليه الِهَجاء، يف اِفِه وِإلِْرسَ الَجاِهِليَِّة ِبَعاَداِت الحتفاظه يَُعاِقبَُه
الجاهلية، أرشاف من رشيًفا يمدح ا، حقٍّ جاهليٍّا شاعًرا ُر تَُصوِّ التي األبيات بهذه ويمدحه

اإلسالم. ُعظماء من عظيًما ال
مدح منه ويسمع الفرزدق، هو شابٍّا شاعًرا الحطيئة يَلقى العاص بن َسِعيد وعند
ما إىل يَْطَمِنئُّ وكأنَّه الجديد، الشعر لواء صاحب ويراه عليه، ويُثني به فيُعجب سعيد؛

عليه. بأس ال ْعَر الشِّ أنَّ يَْعَلُم حني َقريبًا امَلوِت من سيلقاه
يُويص، أن حوله من وسأله املوت حرضه حني الحطيئة أن الرُّواة زعم قد أليس

سعيد: مدح يف يقولها التي األبيات هذه واسمع خريًا! بالشعر أوصاهم
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أَِري��ُب اْل��َع��دوَّ َض��رَّ ِب��م��ا بَ��ِص��ي��ٌر س��اِئ��ٌس اْألَم��ِر ع��ل��ى أَْم��س��ى َل��ق��د َل��َع��ْم��ِري
َه��بُ��وُب ال��ُم��نْ��ِدي��اِت ول��ل��َف��اِح��ش��اِت َص��ْدَره ال��َم��ْرءُ يَ��ْك��َره م��ا َع��َل��ى َج��ِريءٌ
ن��ج��ي��ُب ال��رب��اِط ف��ي َف��الُه نَ��ج��ي��ٌب ف��ِإنَّ��ُه َس��ع��ي��ٌد يَ��ْف��َع��ْل َوم��ا س��ع��ي��ٌد
ص��ِل��ي��ُب وُه��َو ال��لَّ��ْح��ُم َع��نْ��ُه َد تَ��َخ��دَّ َل��ْح��ِم��ِه ��ُة ِخ��فَّ تَ��غ��ُرْرَك َف��ال َس��ع��ي��ٌد
َرُك��وُب وُه��َو اْألَْم��ُر َف��ب��اَت َع��الُه َص��ْدُرُه األَْم��ِر ِم��َن إِْص��ع��ابً��ا ح��اَف إِذا
يَ��ئُ��وب ِح��ي��َن ال��غ��رَّ ال��َغ��م��اَم ونُ��ْس��َق��ى َرِب��ي��ُع��ن��ا َع��نَّ��ا غ��اَب َع��نَّ��ا غ��اَب إِذا
ج��دي��ُب َوال��َم��ك��اُن َه��بَّ��ْت ال��ري��ُح إِذا ن��ارِه ض��وءِ إل��ى تَ��ْع��ُش��و اْل��َف��تَ��ى ف��ِن��ْع��َم

ال بها، اإلعجاب شديد كان فقد األبيات؛ هذه إنشاد من صاحبي يفرغ يكد ولم
الشعر هذا من َألٍْي بعد فرغ فلما عليه، والثناء تحليله يف ويطيل يعيده، حتى البيت يلقي
قديم. شاعر عن ُمحاميًا كاليوم رأيت فما حسبك! له: قلُت حديثه، يف يميض أْن وَهمَّ
قلُت: الحطيئة. شعر عن أتحدث فإني أبدأ؛ وملا الحديث عن تقفني أن لرتيد إنك قال:

امُلقبل. األسبوع يف شئت إن عنه فتحدث
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الحطيئة1 مع ساعة

ابتسامة يبتسم وهو بالسؤال، ابْتََدرني حتى ِعنْدي َمْجِلسه ِبَصاحبي يَْستَِقرُّ َكاَد َوَما
إنما ذلك؟ أَْعَلمني ومن قلُت: الحطيئة؟ أحب ِلَماذَا أَتَْعَلُم َفَقاَل: ُسخرية، ِمْن يشء فيها
بأنَّك أنبأتني وقد عندك، فأمره الُحب هذا تَْعِليل ا َفأَمَّ حبه، يف وتغلو تحبه أنك أعلم

لك. ُمستمع فإني ِعنَْدك؛ ما فُقل اليوم، التقينا إذا عنه يل َستُبني
سادته؛ من سيد ال ْعر، الشِّ َعبيِد من عبد ألنَّه سيدي؛ يا الحطيئة أُِحبُّ ََّما إِن َقاَل:
القوة لها ويزعمون أنفسهم، يُؤثرون الذين هؤالء من عيلَّ أثقل وال إيلَّ أبَغض فليس
ذلك يقولوا أن من يتحرجون ال وهم أعنته، ملكوا قد كأنهم الفن يف ويتحكمون ق، والتفوَّ
َرَساِئِلهم ويف يتكلَّمون، حني الناس أحاديث يف امُلستفيض القول من أليس به، ويجهروا
أَِعنَّة َمَلَك قد ُفالنًا إنَّ ويقرظون: ينقدون حني وتقريظهم نقدهم ويف يكتُبون، حني
أكذب فبَيَانُه َصاِدًقا كان إْن أنَّه وأزعم البيان، أعنة يملك الذي هذا أبغض فإني البيان؟
ُمَشْعوذًا يكون أن يعدو ال وهو اإلنتاج، أسمج وإنتاجه األدب، أسخف وأدبه البيان،
صاحبها تكلف ال التي ْهَلة السَّ الطبيعة هذه عن ويصدر علم، غري عن يقول ُمتََكثًِّرا،
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إىل وتدفعه دعاها، ُكلَّما له تستجيب وإنَّما نََصبًا، وال ة َمَشقَّ تحمله وال عناء، وال جهًدا
نفسه عن تَْخَدعه وأْن وتُْغِويه، تُْغِريه أْن خليقة فهي اإلنتاج، يسألها أن دون اإلنتاج
ومظهر الخصب، آيات من آية إنتاجه سهولة أن إليه تُخيل وأْن عنه، الناس وتخدع
الثرثرة، آيات من آية إال الظَّن أكرب يف ليست أنَّها حني عىل والِغنَى، الثروة مظاهر من

فيه. خري ال الذي التََّفيُْهق مظاهر من ومظهًرا
التهيؤ، فيُطيل له، ويتهيأ عمًال، ويعمله أدبه، يصنع الذي هو عندي األديب إنَّما
ق فيَُوفَّ ويعنيه، يُْضِنيِه ما ة وامَلَشقَّ الجهد من لذلك ويَتََكلَُّف التفكري، يف فيمعن فيه ويُفكر
له يُتَاُح بما وينعم والكد، الجهد من يلقى بما ويَْشَقى التوفيق، أحيانًا ويخطئه حينًا،

والتوفيق. اإلصابة من
ويُصيب الجيد فيصيب يَْغَرتِف قد ألنَّه يُعجبني؛ ال بَْحٍر ِمْن ُف يَْغَرتِ الذي اِعُر الشَّ هذَا
الشعر، شيطاُن بها يَْعبَُث أداة يَُكون أْن يعدو ال بحر من يغرتف حني وألَنَّه الرَّديء،
َصْخٍر؛ من ينحت الذي اِعُر الشَّ ا أمَّ ُمجوًدا، وال ُمتخريًا ال يشاء، كما يشاء بما فيُنِْطقها
شاعرك تحدث كما يعمله، وإنَّما ْعَر الشِّ يقوُل ال ألنَّه ويُْرِضيني؛ يُْعِجبُني الذي فهو
طبعه عن يصدر وإنَّما وحده، طبعه عن يصدر ال ْعَر الشِّ وألَنَّ فتونًا، فتنك الذي الفرنيس
أُريد، بأَنِّي أَْشُعر أَْن وأُِحبُّ أداة، أَُكون أْن أَْكره إنسان سيدي يا وأنا وإرادته، وعقله

أُريد. حني إال أعمل وال أقول ال وبأنِّي
يعوي كما القوايف أثر يف يعوي كان ألنَّه نفسه عن يتحدث الذي الحطيئة وهذا
مرة ألف إيلَّ أحبُّ الشعر.» عبيد من كان «إنه عنه: األصمعي يقول والذي الفصيل،
انثياًال، الكالم عليهم ويَنْثَاُل انهياًال، القوايف عليهم تَنَْهاُل الذين الشعراء هؤالء من ومرة
ألَف إيلَّ أحب وهو الطَّلب، يف عليها وا يُلِحُّ أو يطلبوها أن ُدون واألَْلَفاظ امَلَعاِني وتواتيهم
يف املالك يترصف كما القول، يف يترصفون الذين األحرار الشعراء هؤالء من ومرة مرة

كثريًا. أو قليًال فيهم القول يترصف أن دون ملكه،
املطبوعني، األدباء هؤالء أخاف كما األدب عىل أََحًدا أََخاُف ال إنِّي سيِِّدي! يا نعم
ما علينا يفرضون ثم َسِجيَّتِها، عىل أَنُْفسهم يُْرِسلُون الَّذين املوهوبني، الشعراء وهؤالء
ونتاج الخاطر، عفو أنَّه عىل والرديء الجيد من نفوسهم به وتجيش أَْلسنتهم، به تجري

واالحتيال. العمل عن وارتفع التصنع، من وسلم التكلف، من برئ قد البَِديهة،
فهمه وكما أنا، أفهمه كما امُلحتال امُلتصنع امُلتكلف الشاِعَر أنَّ هذا معنى وليس
مطبوع، هو إنما كال! سجيتها، عىل نفسه مرسًال وال َمْطبُوًعا ليس وأمثاله، الحطيئة
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يُرسلها أَْن يُريُد ألنه سجيتها؛ عىل نفسه مرسل وهو َمْطبُوًعا، يَُكون أْن يُِريُد ألنَّه ولكن
والتَّمحيص، التحقيق وبعد والدرس، البحث بعد اإلجادة إىل ينتهي وهو سجيتها، عىل
ذلك بعد الطويل االجتهاد ثم الرديء وإسقاط الجيد، اختيار يف الطويل االجتهاد وبعد
ناقد وهو غريه، يَُراِقبَُه أن قبل نفسه َرقيُب هو عداه، ما وإسقاط الجيد أجود اختيار يف
وأشباه ِلألَْصَمعي ُمْلِزٌم وهو الحطيئة، انتهى حيث إىل ُمنتٍَه وهو غريه، ينقده أن قبل فنه
أُحب سيدي يا كله لهذا ابتذال، كل عن ويرفعوه العيب، من شعره يربئوا أن األصمعي
يل أَتَِّخذُه ولكنِّي الشعر، بقول موكل أني لو وإِماًما أُستاذًا يل وأتخذه وأكربه، الحطيئة
َمْقُصوًرا ليس األدبي التَّْجِويد فقانون أحيانًا، النثر كتابة من أحاول فيما وإماًما أستاذًا
فيه والجد التجويد قانون بل جميًعا، والنثر الشعر يتناول هو بل َوْحَده، الشعر عىل

كله. الفنَّ يتناول وإنما وحده، األدب يتناول ال عليه والحرص
أَرضيت سواء الحطيئة، إىل الُقَدَماءُ يُِضيفها التي األبيات بهذه إعجابي أشد وما
وأَْصَحابه، أُستاذه ومذهب َمذْهبه، تَُمثُِّل فهي َعَليْه! أَنَْكْرتََها أم الحطيئة إىل نسبتها أنت

وأنفعه: تمثيل أصدق

يَ��ْع��َل��ُم��ْه ال الَّ��ِذي ِف��ي��َه ارت��َق��ى إِذا ُس��لَّ��ُم��ْه وَط��وي��ٌل َص��ْع��ب ��ْع��ُر ال��شِّ
يَ��ظ��ِل��م��ْه م��ن يَ��ْس��ِط��ي��ُع��ُه ال ��ْع��ُر َوال��شِّ َق��َدُم��ْه اْل��ح��ِض��ي��ض إِل��ى ِب��ِه َزلَّ��ْت
ِم��ي��َس��ُم��ه يَ��بْ��َق اْألَْع��داءَ ي��ِس��ِم َم��ن َف��يُ��ْع��ِج��ُم��ْه يُ��ْع��ِربَ��ُه أَن يُ��ِري��ُد

تُعجبك كعب أبيات أنَّ يف أَُشكُّ فما تُعجبني، التي األبيات هذه تُْعِجبك لم وإذا
إن عمله يف أو قوله يف وطريقتها الشعر يف املدرسة ملذهب تَْمثيٍل أصدُق وهي وتُرضيك،

التدقيق. أردت
أن إىل منها أدنى املذاهب، من ملذهب تصويًرا تكون أن إىل فهي األَبْيات، هذه واقرأ

الشعراء: من شاعر عن وِدَفاًعا ُمَفاَخَرًة تكون

َج��رَوُل َز وف��وَّ َك��ْع��ٌب ثَ��َوى م��ا إِذا يَ��ُح��وُك��ه��ا م��ن َش��انَ��ه��ا ِل��ْل��ق��واف��ي َف��م��ْن
��ُل نَ��تَ��نَ��خَّ م��ا ِم��ثْ��َل ِم��نْ��ه��ا ��ل تَ��ن��خَّ واِح��ًدا ال��نَّ��اِس ِم��َن نَ��ْل��َق��ى ال َك��ف��يْ��تُ��َك
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يَ��تَ��م��ثَّ��ُل َم��ن ُك��لُّ َع��نْ��ه��ا َف��يَ��ْق��ُص��َر ُم��تُ��ونُ��ه��ا تَ��ل��ي��َن َح��تَّ��ى نُ��ث��ق��ُف��َه��ا

وهم إهماًال، يُْهِملُونه وال إِْرَساًال، يُرِسلُونَُه وال ونه، ويصفُّ الشعر يتنخلون فهم
ثم ُعُقولهم، يف ويُِديُرونه ويَُزاِولُونه، يَُحاِولُونه تثقيًفا، ويثقفونه تقويًما، الشعر يَُقوِّمون
ُهنَا ومن إليه، ويطمئنوا عنه يرضوا حتى النَّاِس يف يُِذيُعونه ال ثم بينهم، فيما يُِديُرونه
والرثاء، الوصف ويف والهجاء، املدح يف الحطيئة ِشْعِر ِمْن أحببَت ما تَْقَرأ أْن تستطيع
أن قبل ِشْعَره لَك اْختَار قد شيئًا، منه تنكر فلن القليل، الغزل من له يعرض وفيما

االختيار. إىل أنت تحتاج
بالسجن، له الخطاب بن عمر امتحان مصدر كانت التي األبيات هذه معي واقرأ
أن إىل تحتاج منها بيت وأي النقص؟ فيها تحس أو العيب، فيها ترى أين حدثني ثم

تلغيه: أو تسقطه

ب��أَْك��ي��اس َش��م��اٍس بْ��ِن ألْي آِل ف��ي ُج��نُ��بً��ا ام��َرأ الُم��وا َم��ْع��َش��ٌر َم��ا وال��ل��ه
وإِبْ��َس��اِس��ي َم��ْس��ِح��ي ب��ه��ا يَ��ِج��يءُ يَ��ْوًم��ا ِدرَّتَ��ك��م أَن َل��ْو َم��ريْ��تُ��ُك��ْم ل��َق��ْد
وإِْم��راس��ي َم��تْ��ِح��ي َل��ك��م يَ��ُك��وَن َك��يْ��م��ا ِألُرش��َدُك��م َع��ْم��ًدا َم��َدْح��تُ��ُك��ْم وَق��ْد
وتَ��نْ��َس��اس��ي َح��ْوِذي ِب��ه��ا ط��اَل ِل��ْل��ِخ��ْم��ِس َص��اِدَرٍة أَبْ��نَ��اءَ نَ��َظ��ْرتُ��ُك��ُم وَق��ْد

إىل تََحوُّله عليه أَنَْكُروا ألنَّهم الزبرقان؛ آل بلوِم األبيات هذه بدأ كيف إليه فانُْظر
غرضه عن فأبان ذلك، من صنع فيما عذره يُبني أَْن أََراَد ثم إياهم، ومدحه شماس آل
حاله مثل حني البادية، أهل من الناس هؤالء أفهام إىل وأدناها وأروعها صورة أجمل يف
له تدر فال يَْحِلبَها أْن يُِريُد اللبن، ذات غري أو القليل، اللبن ذَاِت النَّاَقِة من بحاله معهم
يُريد، ال وما يُِريُد ما ذلك من يتكلف ويَْمَسُحه، ويمسه ُعها َرضْ يمري يََزاُل َفَما شيئًا.
شيئًا. االنتظار يُفيده فال وينتظر ينتظر هو ثم شيئًا، يُصيُب ال ولكنَّه بيشء، يظفر لعله
وإنَّها غريبًا، شيئًا ترى فلن والتمثيل، التشبيه من إليه قصد ما كل إىل وانظر
حياة تعدو ال معان كلها عليها، ويَِعيُشون األَْعَراُب يََراها َمأْلُوفة قريبة معاٍن كلها هي
حني أو البرئ، من ُمستقيًا املاء يَبْتَِغي حني أو نَاقته، ِعنْد اللبن يبتغي حني األعرابي
من اليومية، حياتهم يف به يُوقتوا أن العرب تعودت بما انتظاره يُوقت هو فإذا ينتظر،
عىل ويَِسريُ ُزهريًا يتبع كله هذا يف وهو ويصدرون، يُوردون حني وإِْصَدارها اإلِِبِل إِيَراِد
َر يَُصوِّ أن أراد حني ُزهري إليه ذهب الذي البديع التمثيل ذلك بعد أنَس لم فإني نَْهِجِه،
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يكون بما ُكلَّه هذا فشبه املدخولة، والسلم املهلكة الحرب بني وذُبيان عبس اضطراب
فأحسن الحطيئة فعل كذلك املرعى، إىل انرصافها ثم املاء، إىل ورودها ثم اإلبل، َرْعي من
األعراب عنه يفهم أَْن ِمْن بدَّ فال لألعراب، يصنعه أو شعره، يقول إنَّما ألنَّه كله؛ اإلحسان
كما عنه نفهم نحُن أَنَّنا الرَّائع الجميل والظريف الناس، من غريهم عنه يفهم أن قبل
يَْجَحد أْن يَْستَطيع النَّاِس وأيُّ األعراب، به أعجب كما به ونُْعَجب األعراب، عنه فهم
نفسها! السذاجة هذه من روعتها تكسب التي اذجة، السَّ الرَّائعة التشبيهات هذه جمال

البيتني: هذين معي اقرأ ثم

آِس��ي م��ن��ك��ُم ل��ِج��راح��ي ي��ك��ْن ول��م أَنْ��ُف��ِس��ك��م َغ��يْ��ُب م��ن��ك��ُم ل��َي بَ��دا ��ا َل��مَّ
ك��ال��يَ��اِس ل��ل��ُح��رِّ ط��ارًدا تَ��َرى ول��ْن نَ��واِل��ُك��م م��ن ُم��ِري��ًح��ا يَ��أًس��ا َج��َم��ْع��ت

الفقر تشبيه وإىل خاصة، البيت هذا من الثاني الشطر وإىل األول، البيت إىل أترى
ويريض البؤس ويدفع الفقر يذود الذي العطاء تشبيه وإىل بالجرح، والحاجة والبؤس
إىل وأَْدنَى التعبري، هذا من أيرس أترى الجراح، َهِذه يأسو الذي الطبيب بطبِّ الحاجة
الذي امُلريح اليأس هذا إىل انظر ثم القلب! يف تأثريًا وأبلغ النفس، يف وقًعا وأحسن الَفهم،
كيف كالياس.» للحر طارًدا ترى «ولن قوله: إىل انظر ثم الثاني، البيت يف إليه انتهى
ثروة مصدر جعله وكيف الظروف، وتباين األزمنة اختالف عىل خالًدا صادًقا مثًال أرسله

معي: اقرأ ثم لليائسني! وإراحته اليأس يف بعده افتنوا الذين عراء للشُّ

َش��اِس م��ْس��ت��ْوَع��ٍر ف��ي َح��لَّ ف��اق��ٍة ذَا َرُج��ًال رأَى أَن بَ��ِغ��ي��ٍض ذَنْ��ُب ك��اَن م��ا
أَْرم��اِس بَ��ي��َن ُم��ق��ي��ًم��ا وغ��ادُروه م��ن��زل��ِه ُه��وَن أَط��ال��وا ِل��َق��ْوٍم ج��اًرا
وأَض��راِس ِب��أَنْ��ي��اٍب وَج��رَُّح��وُه ك��البُ��ُه��ُم وَه��رَّتْ��ُه ِق��راُه َم��لُّ��وا

يزد لم فبغيض امُلنكرين! وإِنَْكاِر الالئمني، لوم بغيض عن يدفع كيف إليه أترى
وإنَّما كرًما، وال عطًفا وال برٍّا جاره من ير فلم ُمستجريًا أَْقبَل قد بائًسا َرُجًال أنَّ عىل
منهم جاءته ثم وإعراًضا، صدوًدا ثم وسأًما، ملًال منهم وأحسَّ وعًرا، منزًال عندهم نزل
وأَْرَىض ِجَراَحُه، وآىس بغيضفواساه عليه فعطف والتعنيف، التقريع إليه وانتهى املالمة،
برٍّا؟ يَُكون أَْن أَبَى غريه ِألَنَّ الربِّ صاحب أََفيُالم منزله، وأحسن كرامته، وحفظ نفسه

معي: اقرأ ثم كنوًدا؟ جاحًدا يكون أن أبى ألنه بالجميل املعرتف أفيالم
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وإِْل��ب��اِس��ي ثَ��ْوِب��ي َك��ِره��ت ك��َف��اِرك ن��ف��وُس��ُك��م ك��ان��ت إِن ال��ي��ْوم ل��ي ذنْ��ب ال
وال��نَّ��اس ال��ل��ه بَ��ي��َن ال��ُع��ْرُف يَ��ذَْه��ُب ال َج��واِزيَ��ُه يَ��ْع��َدم ال ال��خ��يْ��َر يَ��ف��َع��ِل م��ن
ال��ك��اس��ي ال��طَّ��اع��ُم أَن��َت ف��ِإنَّ��ك َواق��ُع��ْد ِل��بُ��ْغ��ي��ِت��ه��ا تَ��ْرَح��ْل ال ال��َم��ك��اِرَم دَِع

ينبو أو كله، ينبو واحًدا بيتًا فيها تجد فلن كلها القصيدة يف تميض أن وتستطيع
قد نفسه الحطيئة أنَّ يف شك من وليس إلغاء، أو إسقاًطا يستحق أو أجزائه، من جزء
خليق أنه رجح ما إال يدع ولم ألغى، ما منها وألغى أسقط، ما األبيات هذه من أسقط

بالبقاء.
الخالد املدح هذا إال منها تقرأ ولم املشهورة، داليته إىل القصيدة هذه تََرْكَت أَنََّك َوَلو
وصفاء ودقته، وصدقه وروعته، الشعر هذا بجمال تأثُرك كان ملا الدَّهر، عىل يبقى الذي
عنها ننرصف التي القصيدة هذه يف رأيت بما تأثرك من بأقل معناه، وارتفاع لفظه،

األبيات: هذه واقرأ اآلن.

َص��دُّوا ك��م��ا َص��دْدُت أَن َع��َل��يَّ ِغ��ض��اٍب َم��ع��اِش��ٍر ع��ن نَ��كَّ��بْ��ت��ه��ا ال��ت��ي َوإِنَّ
اْل��ِع��دُّ واْل��َح��َس��ُب األَْح��الُم ب��ه��ا أَت��اُه��ْم وإِنَّ��م��ا ألٍْي ب��ن ��اس َش��مَّ آل أَتَ��ْت
وا ودُّ وم��ن إِل��يْ��ه النُ��وا َم��ن ال��ج��دِّ وذو ُص��دوُره��م تُ��ع��اِدي م��ن ��ى ��قَّ ال��شَّ ف��ِإنَّ
وال��َج��دُّ ال��ح��ِف��ي��َظ��ُة َج��اءَ َغ��ِض��ب��وا وإِْن أَن��ات��ه��ا ب��ع��ي��ًدا أَح��الًم��ا يَ��ُس��وُس��ون

تأثر قد األخري البيت بهذا أليس أو األخطل؟ أخذ قد األخري البيت هذا من أليس
املشهور: بيته قال حني األخطل

ق��َدُروا إِذا أَح��الًم��ا ال��ن��اِس وأَع��ظ��ُم َدل��ه��ْم يُ��ْس��ت��َق��ا ح��ت��ى ال��ع��داوة ُش��ْم��ُس

اقرأ: ثم

َس��دُّوا ال��ذي ال��م��ك��اَن ُس��دُّوا أَو ال��لَّ��ْوِم م��ن ِألَِب��ي��ُك��م أَبَ��ا ال َع��ل��يْ��ِه��م أَِق��لُّ��وا
َش��دُّوا َع��َق��دوا وإِن أَْوَف��وا َع��اَه��ُدوا وإِْن ال��ِب��نَ��ا أَْح��َس��نُ��وا بَ��نَ��ْوا إِن ق��ْوٌم أُول��ئ��ك
َك��دَّوا وال َك��دَّروه��ا ال أَنْ��َع��م��وا وإِن ب��ه��ا َج��َزْوا ع��ل��يْ��ه��م ال��نُّ��ْع��َم��ى ك��انَ��ت وإِن
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وا َردُّ أَْح��الِم��ك��م بَ��ع��َض ردُّوا ال��دَّْه��ِر م��َن ح��ادٍث ُج��لِّ َع��ل��ى م��ْواله��م ق��ال وإِن
َس��ْع��ُد ع��ل��َم��ْت ب��ال��ذي إِال ق��ل��ُت وم��ا ع��ل��ي��ه��ُم س��ع��ٍد أَف��ن��اءُ وت��ع��ذُل��ن��ي

القصيدة بهذه الحطيئة كاَن فقد الحق؛ عن غريك يخدعك وال نفسك، تخدع ال
الخالد بشعره أُمية بني مدح حني وإمامه األخطل أُستاذ — نرِو لم وما منها روينا ما —

املشهورة. رائيته يف
مطلعها: أخرى دالية له كثري. شعر الناس هؤالء يف وللحطيئة

ال��ُم��ت��َج��رِد ُح��س��ان��ِة ال��َح��َش��ا َه��ض��ي��م ُح��رَّة َل��يْ��ِل َع��َل��ى إِْدالج��ي آثَ��ْرُت
ُم��ْج��َس��ِد ط��ي ع��َل��ى ب��اتَ��ْت ال��َك��رى بُ��ع��يْ��َد ِخ��ْل��تُ��ه��ا ال��زاِد َع��ِن أَل��ه��اه��ا ال��ن��ْوُم إِذا
ِد تَ��ش��دَّ ل��م م��ا ال��َخ��ْض��ِر ان��ب��ت��ات ت��خ��اُف تَ��خ��ال��ه��ا ال��ِف��راِش َف��ْوَق ارت��َف��ق��ْت إِذا
��ِد يُ��خ��ضَّ ل��م ن��اِض��ٍر ف��ي نَ��م��ا َع��س��ي��ٌب وف��ْوَق��ُه ال��نِّ��ط��اِق تَ��ح��َت م��ا ع��م��ي��َق��ُة
ُم��ْف��ِس��ِد غ��يْ��َر َق��ذى ع��ي��ن��اه��ا تَ��َض��م��َن ك��أَنَّ��م��ا دون��ي ال��طَّ��ْرَف تَ��ُغ��ضُّ ت��راه��ا
ال��م��َق��لِّ��ِد أَس��ي��ِل ال��دِّْف��رى واض��ح َع��ل��ى ن��ب��ات��ُه أَِث��ي��ثً��ا ب��ال��ِم��ْدَرى وتُ��غ��ِرُق
ال��ن��ِدي ال��َخ��ال ن��ب��اِت ف��ي ال��ُخ��زاَم��ى ك��ري��ِح ط��ارًق��ا ج��ئ��َت إِذا َري��اه��ا َع تَ��ض��وَّ
ال��ُم��َم��ه��ِد ال��ِف��راِش ف��ْوق وْع��ثَ��ة دنَ��ت دنَ��ت وإِن ن��أَت��ن��ي إِن َريَّ��ا ِط��ي��ب ل��ه��ا

بني يقدمه الذي الحطيئة َغَزِل ِمْن يَِسريًَة نفحة لتجد عليك األبيات هذه أقرأ َوإِنَّما
الحطيئة أنَّ َعَىل ، َشكٍّ غري من لتُواِفقني، وإنَّك والهجاء، املدح من إليه يقصد ما يدي
وال فاتًرا وال ضعيًفا ليس أنه كما الغزل، إىل يقصد حني رخًوا وال فاتًرا وال ضعيًفا ليس

الفنون. من غريه إىل يقصد حني رخًوا
أولها: التي همزيته تذكر وهل

ال��َع��زاءُ غ��ِل��ب ق��د أُم��اَم ف��ق��ل��ُت ت��َع��زَّى ه��ل أُم��اَم��ُة ق��ال��ت أَال

مطلعها: التي زهري بقصيدة تأثرت قد الرائعة القصيدة هذه أنَّ يف أشكُّ فما

ال��ِج��واءُ ف��اِط��م��ة آِل م��ن َع��َف��ا
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يُْفِسدها لم هذه الحطيئة قصيدة ولكن الرُّواة، َخْلُط تقوُل كما فيها َكثَُر والتي
ُمبْتَِسًما: ُقلُت أبياتها. بعض ِعنَْد َمَعَك أَِقَف وأْن عليك، أقرأها أن أُِحبُّ ما ولشد الخلط،
صحيح، هذا قال: جميًعا؟ أبياتها عند أقف ولم القصيدة، هذه أقرأ لم أني تظن وهل
لصحيفة فصًال أكتب أني إيلَّ وخيل إليك، أتحدث أني وأنساني الحطيئة، فتنني لقد
تسمع أن أُحب فإني ذلك ومع الطالب، من جماعة عىل ُمحارضة ألقي أو الصحف، من
بن عامر عىل عالثة بن علقمة صاحبه فيها يفضل الحطيئة قالها التي األبيات هذه مني
ال جماًال فيها وأَِجُد واْرتَِفاًعا، وَمتَانة وصالبة َجذَالة األبيات هذه يف أََرى فإنِّي الطفيل؛
هذه يف أجُد إني لقلت: نفيس أطعت أني ولو أمري، عيلَّ يملك ولكنه ره أَُصوِّ َكيَْف أَْعِرُف

ينشد: اندفع ثم الشعر. رجولة األبيات

أََم��ُم ج��اَريْ��ت��ُه م��ن َم��ْس��ع��اه أَن ل��و وَم��ْك��ُرَم��ٍة بَ��اٍع ذا ُك��نْ��َت ق��د ع��اِم يَ��ا
َش��َم��ُم ِع��ْرنِ��ي��ِن��ه وف��ي اْل��يَ��ديَ��ِن ط��ْل��َق ب��ه األَْح��وص��اِن أَج��اَد َق��ْرًم��ا ج��اَري��ت
َق��س��ُم ل��ه م��اٍل َع��َل��ى يَ��ب��ي��ُت وال ي��رَك��بُ��ُه َري��َث إِال األَْم��ر يَ��ص��ُع��ُب ال
��ل��ُم ال��سَّ ل��ه يُ��رَم��ى أَو ال��م��ق��ال��ي��د يُ��ْع��َط��ى أَُروَم��ِت��ه��ا ف��ي ِك��َالٍب م��ن وم��ثْ��ل��ه
َق��دُم��وا ل��و ال��م��ْوُت ف��ي��ه��ا ك��اَن وغ��ايَ��ًة وَم��ك��ُرَم��ة م��ج��ًدا م��ال��ٍك بَ��نُ��و ه��ابَ��ت
َح��َك��م وال ف��ي��ه��ا يَ��ْم��ت��ِري ك��اه��ٌن ال ُم��َج��لِّ��يَ��ة ع��ن ِف��راًرا أس��اءوا وم��ا

… وأولها علقمة بها يمدح أخرى قصيدة وله
ُحبِّ عىل ألحملك الشعر هذا رواية يف أنا عليك أُِلحَّ أَْن أَْفَهُم َفِإنِّي َحْسبُك! قلُت:

غريب. فهذا مدعوٍّا؛ كنت وقد داعية، تستحيل أن ا فأمَّ القدماء، الشعراء
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الثالثعرش الفصل
عنرتة1 مع ساعة

أكاُد ال أو شيئًا، أمره من أعرف ال فإني ِشئَْت؛ إن عنرتة عن أَنَْت ْث تََحدَّ لصاحبي: قلت
أنت وقل الحرب، يف بَالئه بُحْسِن ويتحدثون يَذُْكرونه َكانوا النَّاَس أنَّ إِالَّ أَْمِرِه ِمْن أَْعِرُف
والتصديق تقول، عما والرِّضا لك، لالستماع االستعداد حسن فإني أحببت؛ ما عنرتة يف
لم كما القديم، الجاهيل البطل هذا عن الَحِديُث كثَُر ولقد واألنباء، األحداث من تقص ملا
هذه من إليه االطمئنان يمكن ما ذلك مع وقلَّ عارصوه، الذين األبطال من أحد عن يَْكثُر
تعينهم، تزال وما قرونًا، الناس أعانت والتي الضخام، األسفار بها ملئت التي األحاديث
وَفَرُغوا الليل أقبل إذا أعباءها أنفسهم عن ويُلقوا الَحيَاِة، أَثَْقال من ُفوا يتخفَّ أن عىل

واألساطري. األخبار من عنه يروى ما باسمني نقبل بأن بأس فال ألَْسَماِرهم؛
يُقبل، أن أجدر املاضية، األجيال أحاديث من العقل يرفضه ما لعل يدري! ومن
يستطيع ال وأموًرا ثابتة، حقائق الَعْقُل يََراها التي األَْشيَاء َهِذِه ِمْن يُصدَّق، أن وأحرى
إىل اليقني، يُشبه ما أو اليقني، تحمل التي الثابتة الحقائق فهذه لها، يعرض أْن الشكُّ
الخري عن ترصفهم ما وكثريًا ، املمضَّ واليأس الالذع الحزن إليهم تَْحِمُل ما َكثريًا النَّاس،
اآلمال من يحبون كانوا ما صور نفوسهم يف وتُفسد دفًعا، الرش إىل وتَْدَفُعهم رصًفا،
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بالنفس، الثقة من عليه يَْحِرُصون كانوا ما أثر قلوبهم من وتمحو العليا، واملثل العراض
الناس. إىل واالطمئنان

وإنَّ ويحفظني، ليغيظني َهذَا امُلْظِلم َشكََّك إنَّ كالعابس: باسم وهو َصاِحِبي قاَل
يَُردَّ أَْن لخليٌق وأحاديثهم، القدماء أنباء لك تُروى حني ظ والتََّحفُّ الحق، طلب يف إِْغَراقك
انَْجىل ثم لك، أحبه ال القاسية السخرية من أو الساخرة، القسوة من يشء إىل قلبك
أمر من تنكر ماذا أدري ولسُت وقال: ثغره، يف االبتسام وأرشق وجهه عن العبوس
يف غرابة وأي ِمْقداًما، شجاًعا كان لقد وأخباره! أنبائه من فيه تشك الذي وما عنرتة!
خصومه قلوب ويمأل األفاعيل، يفعل كان لقد ِمْقَداًما، شجاًعا الناس من رجل يكون أن

يشء. كل حوله من ويغري ورعبًا، فزًعا
فتغرت، نفسه يغر اِإلنَْساِنيَّ الَعْقَل إنَّ صدقني بعضه! أو كله هذا يف غرابة وأي
مغرور وهو يكذب، حني مغرور وهو يُصدق، حني مغرور وهو فتنخدع، نفسه ويخدع

جميًعا. واليقني الشك حايل يف
علينا وتقص إليهم، ونتحدث منهم، فنَْسَمع نَْلَقاُهم الذين املعارصين بني وإنَّ
ستُنِْكُر َلَقْوًما النَّاِس، من بهم يحيط ومن األشياء، من بهم يُحيط فيما وآثارهم، أنباؤهم
أو قرنني منذ عاشوا أنهم ولو عنرتة، أمر من أنت تُنِْكُره َما أَْمِرِهم ِمْن امُلْقِبَلُة األَْجيَاُل
امُلقبلة األجيال أن تظن وهل فيه، وتشك عنرتة تنكر كما فيهم، ولشككت ألنكرتهم قرون

الحديث! العرص هذا عنرتة عن لها سيؤثر ما ستصدق
الشك من الجاهليني العرب عنرتة به أنت تلقى ما بمثل َسيَْلَقْونَُه أنهم ترى ألسَت
التصديق وإظهار ُمبتسًما، ألحاديثه االستماع ومن والدُّعابة، ْخِرية السُّ ومن واإلنكار،

البغيض! العنيف التكذيب تضمر وأنت واإلشفاق، الرفق من كثرٍي يف األحاديث لهذه
تعرفه ال كنت إن فابحث قال: الحديث؟ العرص هذا عنرتة يكون أن عىس وَمْن قلُت:
ادلهم أو ة ُمِلمَّ أملت كلما بالء، وأحسنهم البطولة من حظٍّا املعارصين الناس أعظم عن
كل وعن إنسان، كل وعن يشء، كل عن وحديثه نفسه إىل للناس رصًفا وأشدهم خطٌب،
كما يتخففوا أن الناس وأراد السمر أوان آن إذا الليل بحديثه يُستقبل أن هم وأََحقُّ حديث،
الطريف باللذيذ آالمها، عن ويتسلوا أعباءها أنفسهم عن ويلقوا الحياة، أثقال من تقول

الحديث. لهو من
امُلقبلة األجيال أنَّ أفتَُظنُّ هذا، هو قاَل: التقاليد، وزير يكون أن إال أرى ما قلُت:
ترى ألسَت التصديق؟ كل اآلن أنت تصدقه وما ويُشاع، يُذاع ما أخباره من ستصدق
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األساطري، من أسطورة فسيصبح الزمان عليه وطال الَعْهُد، ِبِه بَُعَد إذا التقاليد وزير أن
عنرتة أمر من أنت تنكر ما مثل وأحاديثه أمره من الناس وسيُنِْكُر القصص، من وقصة
أنت تعجب كما ألخباره، ُمصدقني به ُمعجبني عنرتتهم يرون القدماء كان فقد وأحاديثه!
امُلثل فيه تُتََّخذَ أن يُمكن ما كل يف أعىل مثًال وتتخذه أَْخبَاره، وتَُصدِّق التقاليد بوزير
وأخذت العظيم، بطلهم معهم وذهب القدماء، فذهب الزَّمُن، وطال العهُد بَُعَد ثُمَّ العليا!
من خلف وسيخلف الزمن، وسيطول العهد، وسيبعد وفيه، فيهم تشكون وأمثالك أنت
بوزير يعجبون وال عنرتة، إىل أنت تنظر كما إال التقاليد، وزير إىل ينظرون ال الناس
إال التقاليد، وزير عن لهم يروى ما يُصدقون وال ِبَعنَْرتة، أنَت تُعجب كما إال التقاليد،
البالء هذا يف تشك أن تستطيع فهل ذلك ومع َعنَْرتة، عن لك ُروي ما أنت تصدق كما
ويف املعارف، وزارة ويف الجامعة، يف التقاليد وزير أباله الذي العظيم الخالد الحسن
يف الشك إىل ليس كال التمثيل؟ معاهد ويف والزراعة، الصناعة مدارس ويف التعلم، فروع

وسبيل. سبيل ألف حني بعد فيه الشك إىل سيكون ولكن اآلن، سبيٍل من البالء هذا
صنعوه قد الرُّواة أنَّ وتزعم الشعر، من القديم َعنَْرتَة إَِىل يَُضاُف فيما تشك وأنت
وزير إىل يُضاف فيما يشكون خلف الناس من فسيخلف حمًال، عليه وحملوه صنًعا،
عرص يف كان قد أن يزعمون لعلهم يدري! ومن واألحاديث، واملقاالت الُخطب من التقاليد
الخطب يصنعون كانوا من إليه، واملنقطعني به املوصولني املوظفني من التقاليد وزير
له استقامت إذا حتى الليل، وسواد النهار بياض فيها ينفقون واألحاديث، واملقاالت
يدري ومن الرباءة! كل بريء منها وهو حمًال، الرجل عىل وحملوها الناس، يف أذاعوها
وتُصور الدجاج، فيه يُوصف الذي الرَّائع الشعر من لهم يُْرَوى قد فيما يمارون لعلهم
شعًرا فيها يقل ولم دجاًجا، وال أرانب يعرف لم التقاليد وزير أنَّ ويزعمون األرانب، فيه
مذهب أصحابه به وذهب إَِضاَفًة، إليه وأُضيف حمًال، عليه حمل كالم هو وإنما نثًرا، وال

واملزاح؟ الدعابة
بهذا وشعره عنرتة أحاديث تستقبل وال املراء، يف تغل وال إذن، الشك يف تُرسف ال
استطاع ما الُغرور يجتنب الذي هو العاقل والرجل عنرتته، عرص لكل فإنَّ االستخفاف؛
يف إغراق دون الناس يقوله ما ويصدق اطراحه، اْستََطاع َما َك الشَّ ويَطَِّرُح اجتنابه،
أحاديث من يعنيك الذي فما ذلك ومع والتمحيص، التحقيق ويف واالستقصاء، البحث
ألم يثبت! لم أو ثبت إن عنرتة شعر من يعنيك الذي وما تصح! لم أو صحت إن َعنَْرتة
ندع وإنما تمحيًصا؟ وال تحقيًقا فيها نلتمس ال أننا عىل األحاديث هذه يف أخذنا منذ نتفق
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يعجب الذي الفني الجمال هذا ونلتمس جامعتهم، يف للجامعيني والتمحيص التحقيق
ونشاًطا اكتئاب، بعد وابتهاًجا يأس، بعد أمًال النفوس إىل ويرد العقول، ويلذ القلوب،
مملوءة الشعر من إليه يُضاف وما عنرتة أَحاديث أنَّ تُنكر أْن تستطيع فهل فتور! بعد
ويُْمِتعهم وسرُيضيهم طواًال، قرونًا وأَْمتَعهم الناس أرىض الذي الفني الجمال بهذا كلها

أخرى؟ طواًال قرونًا
بهومريوس يعجبون كانوا جنونًا، بهم وُجِننَْت فتونًا، بهم ُفِتنَْت الذين اليونان وهؤالء
أحاديثهم وصدور أبطاله، ووجود الشاعر هذا بوجود يُؤمنون وكانوا وأحاديثه، وأبطاله
ورفضه تغيريًا، هذا فغري الحديث، الَعْقُل َجاء ثم الخالد، ِشْعِره يف صورها كما عنهم،
هومريوس وبأبطال وشعره، بهومريوس الناس إعجاب ذلك أجل من َقلَّ فهل رفًضا،

وأساطريهم!
يشء، يف أماِر ولم شيئًا، أنكر ولم الطويل، الحديث هذا كل فيم أفهم ال فإني قلُت:
االستماع. من فيه ترغب ملا استعدادي إليك وأعلنُت الحديث، من تُحب ما إىل دعوتُك وإنما
عىل يحملك الذي الرتفع هذا ِمنَْك أرىض وال السخرية، هذه أحب ال فإني قال:
الذين امُلحدثني وعىل القدماء، وأحاديث القدماء عىل وإشفاق عطف من تظهر ما إظهار

إليها. ويَْطَمِئنُّون األحاديث هذه يُصدقون
فيما اإلخالص كل ُمْخِلٌص أَنَا وإِنَّما إِْشَفاًقا، وال َعْطًفا أُْظِهُر وال ُع أَتََرفَّ ال َفِإنِّي ُقلُت:
هذه من عيلَّ ستقص ملا أسمع أن عىل وحريص وأحاديثه، لعنرتة ُحبِّي من إليك أُعلن

الجميل. الشعر ذلك جمال من يل ستظهر وملا األحاديث،
يفعل كما عنرتة، بأحاديث يَُحدِّث اًصا قصَّ استحلت قد أني لك زعم ومن قال:
ألنفقت استطعت ولو بها، وأكلف أحبها أشياء هذه الوطنية! القهوات هذه يف امُلتحدثون
هذا أكثر عن النرصفت استطعت ولو مجالسها، إىل واالختالف لها، االستماع يف كله وقتي
وأبي وسيف، َعنَْرتَة، أنباء تقص التي الُكتب هذه قراءة إىل وقتي، فيه أنفق الذي الجد

األبطال. من يُشبههم ومن زيد،
وال أحسنها، ال ولكن املتاع، كل املتاع فيها وأرى بها، وأكلف أُِحبُّها أشياء هذه نعم!
عن ِشئَْت، إْن نتحدث أو أَتََحدَّث، أَْن أُِحبُّ إنَّما أصحابها، يُجيده كما بها، التحدث أُجيد
امُلطوالت، الَعرش بنَي أَو بِْع السَّ بني وتَُعدُّ عنرتة، إىل تَُضاُف التي املطولة القصيدة هذه
القدماء كان قديمة، قصيدة أنها تنكر أن تستطيع فلن فيها، وتشك تُنِْكُرها مهما والتي
يرضون علماؤهم وكان للهجرة، األول القرن يف أبياتها من بكثرٍي ويتغنون يُنشدونها،
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والثالث الثاني القرن يف القديم العربي الشعر روائع بني ويسجلونها بها، ويعجبون عنها
للهجرة.

طور من تَْخُرج حني أَنَْت به تكتفي أَْن ويَِجُب يكفيني، ولكنه هذا، يكفيك ال قد
تَطمنئ ال أنك أعرف وأنا والجمال، امُلتعة يَْلتَِمُس الذي الَفنَّان َطْوِر إىل ص، امُلَمحِّ ق امُلَحقِّ
ولكنك القديم، النجدي الشعر يف يُوجدان َقلََّما ولني، سهولٍة من القصيدة هذه يف ما إىل
هذه من القصيدة هذه يف ما مثل شعره ويف نجد، من وهو الحطيئة شعر إىل تطمنئ

جزالة. من يربأ ال الذي اللني هذا ومن َفَخاَمٍة، ِمْن تَْخلُو ال التي السهولة
أو ُسهولة، فيه َظَهَرْت ُكلََّما القديم ْعِر الشِّ بإنكار وكلت قد بالك ما أدري ولسُت
يستطيع شيئًا أنَّ تظن وهل القديم، الشعر إلينا تُحبب أن تُريد أنك مع لني، فيه بََدا
ونحفظه ونتبعه نَْسَمَعُه أْن عىل ويَْحِملُنا ُقلُوِبنَا، يف ويَُزيِّنُه الشعر هذا إلينا يُحبب أن
لني؟ من فيه ويبدو سهولة من فيه يظهر قد ما ذلك يستطيع كما ونتغناه، وننشده

هذه نقد يف تكتب أن تَْستَطيع ولكنك أُحبها، أيًضا وأنا لبيد، قصيدة تُِحبُّ إنك
أَْضَخُم ألنَّها الشباب؛ نفوس إىل بتحبيبها تظفر أن دون طواًال فصوًال وإطرائها القصيدة
تَُرتَْجم حني لبيد قصيدة الشباب يُحب إِنَّما امُلرتفة، الرَّقيقة النفوس هذه من وأَْفَخُم
لغتهم يف الرائعة الشعرية صورها عليهم وتُْعَرض تفسريًا، لهم وتَُفرسَّ ترجمة، لهم
أكثرها، منك فسيفهمون الشباب، عىل فاقرأها هذه عنرتة قصيدة فأما املألوفة، السهلة
قريبة اللفظ، سهلة وألنها َجِليٌَّة، واضحة ِألَنَّها ترجمة؛ إىل وال تفسري، إىل يحتاجون ال

الغرابة. تبلغ تكاد التي الجزالة هذه من حجاب نفوسهم وبني بينها ليس املعنى،
فسار القدماء الشعراء من غريه مذهب القصيدة هذه صاحب ذهب فقد ذلك ومع
وافتخر وصفوها، كما النَّاقة ووصف ذكروها، كما يَاَر الدِّ وذََكَر سنتهم، واتبع سريتهم،
ويرس يحزن، ولم أسهل ولكنه الِخَالِل، هذه بكل افتخروا كما والنَّْجَدِة، والجود بالكرم
وانتهى واإلغراب، الغلظة يف يتورط أن دون واالبتذال، اإلسفاف عن وارتفع يعرس، ولم

عراء. الشُّ من غريه مثلها إىل انتهى َقلََّما معاٍن إىل
ا، حقٍّ نادرة فهي نادرة القصيدة هذه إنَّ قال: حني أخطأ قد سالم ابن أن أرى وما
أحس فإني أجد! ما مثل وتجد أحس، ما مثل القصيدة هذه تقرأ أتحسحني أدري ولسُت
االختالف، أشد بينها فيما امُلختلفة الكثرية املوسيقية األنغام من طائفة القصيدة كأن
حينًا واضحة تظهر تنتهي، أن إىل القصيدة تبدأ منذ متصلة واحدة نغمة فيها ولكن
هذه وحدة ُن تكوِّ التي النغمة وهذه آخر. حينًا األذن تسمعها لم وإن النفس، وتحسها
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واستحضار صاحبته، إىل الشاعر حديث هي لبيد، قصيدة يف الوحدة كونت كما القصيدة
انتهى. أن إىل ابتدأ منذ نفسه يف ُصورتها

يف فهي ا، جدٍّ واضًحا فرًقا لبيد وقصيدة عنرتة قصيدة يف النغمة هذه بني ولكن
حلو كان قد يظهر فيما َعنَْرتة ألنَّ بها؛ فتمتزج النَّْفَس تَُماِزُج رقيقة، حلوة عنرتة قصيدة
فهو ؛ ِرقٍّ بعد وتََحرََّر ذلة، بعد عز أنه من ذلك جاءه العاطفة، قوي القلب، رقيق النفس،

أَذًى! وأَيُّ َشبَاِبِه يف األذى واحتمل وصباه، طفولته يف تألم قد
ويُلطف تصفية، عواطفها فيصفي اختالًطا، بها ويختلط النفس، يداخل الذل هذا
من تخلو ال اليشء، بعض غليظة لبيد من النَّغمة هذه تجد حني عىل تَْلطيًفا، ِمَزاَجها
أثناء يف ويَذُْكرها الَقصيدة، ِل أوَّ يف صاحبته عن يَتََحدَُّث فلبيٌد بدوي، وجفاء خشونة
اإلعراض من ُمتََحرًِّجا وال فيها، فانيًا وال عليها، ُمتهالًكا ليَْس ولكنه يَنَْساها، وال القصيدة
ونأيًا بقطيعة، قطيعة يلقى فهو والصد؛ الهجران من به تجزيه ما بمثل وجزاها عنها،

لصاحبته: فيقول عنرتة أما بنأى،

ال��م��ْك��َرِم ال��ُم��َح��بِّ ِب��م��ن��ِزل��ِة م��ن��ي َغ��يْ��َرُه تَ��ُظ��نِّ��ي َف��َال نَ��َزْل��ِت وَل��َق��ْد

ال فخر إذا فهو إليها؛ ُمتصل وحنني عليها، وتََهالك صاحبته، إىل تحبب عنرتة ويف
إليه، وتميل تُحبه أن خليق بأنه يُقنعها أن يُريد لها، يفخر وإنما صاحبته، عىل يفخر
يقتله الذي عدوه إىل بالقياس رقيق هو بل صاحبته، عىل مقصورة َعنَْرتة ة ِرقَّ وليست

يقول: أليس به، ويمثل

ِب��ُم��َح��رَِّم ال��ق��ن��ا َع��َل��ى ال��ك��ِري��ُم ل��ي��س ث��ي��ابَ��ُه ال��طَّ��ِوي��ِل ب��ال��رُّْم��ح َف��ش��ك��ك��ُت

توجعه ويسمع بكاءه، ويرى لشقائه، ويشقى ِألََلِمِه، يَأَْلُم َفَرِسِه، عىل رقيق هو بل
فيقول: له، ترجمانًا نفسه ويجعل األعداء، رماح به تَْعبَُث حني

وتَ��َح��ْم��ُح��ِم ب��َع��بْ��َرٍة إِل��يَّ َوَش��ك��ا ِب��َل��ب��اِن��ِه ال��َق��نَ��ا وق��ع م��ن ف��اْزَورَّ
ُم��َك��لِّ��م��ي ال��ك��الَم ع��ِل��م ل��ْو َوَل��ك��ان اش��ت��ك��ى ال��م��َح��اَورة م��ا يَ��ْدِري ك��اَن ل��ْو
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إىل به الرقة تنتهي أن دون رقيق فهو الكاملة؛ العربية الرُّجولة معنى َعنَْرتة َويف
أن دون رشاب، صاحب وهو العنف، إىل به الشدة تنتهي أن دون شديد وهو الضعف،
به ينتهي أن دون صحو، صاحب وهو واملروءة، الُخلق يُْفِسُد ما إىل السكر به ينتهي
كانت إذا مقدم وهو والندى، العطاء من الكريم للرجل ينبغي عما التقصري إىل الصحو
به ف يَُرشِّ ما أخالقه من يصف أن يحاول وهو الغنائم، مت ُقسِّ إذا عفيف وهو الحرب،
يحظ لم كأنه يحس ثم إليها، أرشت التي الخصال هذه فيذكر الكريم، العربي الرجل

الرائع: الشطر هذا فيقول كلها، وأخالقه كلها، بخالله

وتَ��ك��رُّم��ي َش��م��اِئ��ل��ي َع��ِل��م��ِت وك��م��ا

واالمتالء، اإليجاز ِمَن عظيٍم ِبحظٍّ َظِفَر قد القصيدة هذه أبيات من ا جدٍّ وكثري
قوله: يتمثل ال الناس فأي األمثال مجرى جرى حتى والفضول، اللغو من والرباءة

يُ��ْك��َل��ِم ل��م واف��ٌر وِع��ْرِض��ي م��ال��ي ُم��س��ت��ه��ِل��ٌك ف��ِإن��ن��ي َش��ِربْ��ُت وإِذا
وت��ك��رُّم��ي ش��م��اِئ��ل��ي َع��ِل��م��ِت وك��م��ا نَ��ًدى ع��ن ��ُر أَُق��صِّ ق��م��ا َص��َح��ْوُت وإِذا

قوله: يتمثل ال الناس وأي

ال��َم��ْغ��ن��ِم ع��ن��د وأَِع��فُّ ال��َوَغ��ى أَْغ��ش��ى أَنَّ��ن��ي ال��َوق��ي��ع��َة ش��ه��َد َم��ْن يُ��ن��ب��ئْ��ِك

قوله: يتمثل ال الناس وأي

َض��ْم��َض��م ابْ��نَ��ْي ع��ل��ى داِئ��رٌة ل��ل��ح��ْرِب تَ��ُدْر ول��م أَم��وت ب��أَن َخ��ِش��ي��ُت ول��ق��د

قوله: يتمثل ال الناس وأي

دم��ي اْل��َق��ُه��َم��ا ل��م إِذا َوال��نَّ��اِذَريْ��ِن أَْش��تُ��ْم��ه��م��ا ول��م ِع��ْرِض��ي ��اِت��َم��ْي ال��شَّ
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املشهور: بيته جميل أخذ األخري الشطر هذا من أليس

َل��ُق��ون��ي بُ��ثَ��يْ��َن ي��ا ب��ْق��ت��ل��ي ��وا وَه��مُّ َدم��ي نَ��ذُروا ق��د ف��ي��ِك رج��اًال ف��َل��يْ��َت

قوله: يتمثل ال الناس وأي

َق��ش��َع��ِم نَ��ْس��ٍر وك��لُّ ��ب��اِع ال��سِّ َج��َزَر أَب��اُه��م��ا ت��رْك��ُت ف��ل��ق��د ي��ْف��ع��ال إِن

اختالف عىل ويُنشد املثل، مجرى يجري القصيدة، هذه أكثر أو الَقِصيدة، هذه كل
منه، نفوًرا أو عنه نبوٍّا النفس تحس وال إنَْشاُده، يُملُّ فال والظروف، والبيئات العصور
َكريمة، نَْفٍس ِلُكلِّ صادقة صافية مرآة الشعر هذا وكأَنَّ فيه، تجري كأنها تحس وإِنَّما

نقي. خلق ولكل ذكي، َقْلٍب ولُكلِّ
أرشُت الذي املعنى هذا فيها فستجد آخرها، إىل أولها من القصيدة تقرأ أن تستطيع
األبيات هذه إِالَّ أَْستَثِْني أََكاُد وال وَوِعيٍد، وَفْخٍر ووصٍف، غزٍل بني ذلك يف فرق ال إليه،
َمجرى تَْجِر لم إن األبيات هذه فإنَّ ذلك؛ ومع ناقته، فيها الشاعر ذكر التي القليلة
يشءٍ من تخلو ال فإنها اإلبل؛ وصف يف عراء الشُّ قال ا ِممَّ كغريِها كانت وإذا األمثال،

طريف.
وقد األسود بالعبد النعام تبعته وقد الظليم فيه يَُشبُِّه الذي البيت هذا إىل انظر
اإلعراب يُْحِسُن ال الذي األسود العبد عن الظريف التعبري هذا إىل وانظر اإلبل، إليه ثابت

يريد: عما

ِط��ْم��ِط��م ِألَْع��َج��َم يَ��م��اِن��ي��ٌة ِح��َزٌق أََوت َك��َم��ا ال��ن��ع��اِم ُق��لُ��ُص ل��ه تَ��أِْوي

أشد بها ويعجبون يحبونها الُقدماء كان التي األبيات هذه أهمل أن يمكن وهل
فأرة فيَذُْكر النَّرش، وطيب بالَجَمال صاحبته ثغر فيها يَِصُف التي هذه وهي اإلعجاب،
فيها كثر وحتى نبتها، زكا حتى الغيث عليها ألحَّ التي األنف الرَّْوَضة ويَذُْكر املسك،

طيباتها: من يجني بما ُمتغنيٍّا نشوان، ُمبتهًجا الذباب

ال��َف��ِم ِم��ْن إَِل��يْ��َك َع��واِرُض��ه��ا س��بَ��َق��ْت ِب��َق��ِس��ي��م��ٍة ت��اِج��ٍر ف��أْرَة َوك��أَن
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ِب��ُم��ْع��ل��ِم ل��ي��َس ال��دْم��ِن ق��ل��ي��ُل َغ��يْ��ٌث نَ��بْ��ت��َه��ا ��َن تَ��َض��مَّ أُن��ًف��ا َرْوض��ًة أَو
ك��ال��دْره��ِم ق��َرارٍة ك��لَّ ف��تَ��رك��َن ُح��رٍَّة ِب��ْك��ٍر ك��لُّ ع��ل��ي��ِه ج��ادْت
ت��تَ��ص��رَِّم ل��م ال��م��اءُ ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ِري َع��ِش��ي��ٍة َف��ك��ل وت��ْس��ك��ابً��ا ��ا س��حٍّ
ال��ُم��ت��رن��ِم ��اِرِب ال��شَّ ك��ِف��ْع��ِل َغ��ِرًدا ب��ب��اِرٍح ف��ل��ي��َس ب��ه��ا ال��ذب��اُب َوَخ��ال
األَْج��ذِم ال��زن��اِد ع��ل��ى ال��ُم��ِك��بِّ َق��َدَح ب��ِذراِع��ه ذراع��ُه يَ��ُح��كُّ َه��ِزًج��ا

الحنني تصوير يف منها أبلغ أعرف فلست األربعة، األبيات هذه إىل معي وانظر
مًعا: واليأس والحب

ال��ه��يْ��ثَ��ِم أُمِّ ب��ْع��َد وأَق��َف��َر أَق��وى ع��ه��ُدُه ت��ق��اَدَم َط��َل��ٍل م��ْن ح��يِّ��ي��َت
َم��خ��َرِم اب��نَ��َة ِط��البُ��ِك َع��َل��يَّ َع��ِس��ًرا ف��أَْص��بَ��َح��ْت ال��زائ��ري��ن ب��أَرِض َح��لَّ��ْت
ب��َم��َزَع��ِم ل��ي��َس أَب��ي��َك َل��ع��ْم��ُر َزْع��ًم��ا ق��ْوم��ه��ا وأَق��تُ��ُل ع��َرًض��ا ُع��ل��ْق��تُ��ه��ا
ال��م��ْك��َرِم ال��ُم��ح��بِّ ب��م��ن��زل��ِة ِم��ن��ي َغ��يْ��َره تَ��ُظ��نِّ��ي ف��ال ن��َزْل��ِت ول��ق��د

فيه، والتفكري عنده، الوقوف نطيل أن خليق أبياتها وكل جيدة، القصيدة كل
لوزير إقحامك أفهم لم ولكنِّي شيئًا، هذا من عليك أُنكر ال فإني قلُت: به. واإلعجاب

الحديث. هذا يف التقاليد
فيك أُثري أن فأردت القديم، عنرتة حديث عن فاتًرا رأيتُك سيدي يا فإني قال:

الحديث. عنرتة بذكر النشاط
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كاهل1 أبي بن سويد مع ساعة

من اليوم وأرحني نفسك أرح املعروفة: املطوالت إحدى لقراءة يتهيأ وهو لصاحبي قلُت
ذَاِئَعة وال َشاِئَعًة ليست أُخرى، ُمطولة نَقرأ وتعاَل فيها، القول أكثرنا فقد املطوَّالت؛ هذه
َشاِئَعة القديم العرص يف كانت وإْن كتاب، غري يف املطبعة أَذَاَعتَْها وإْن األيام، هذه يف
الرُّواة ويحرُص بأبياتها، امُلجيدون الخطباء ويتمثل بها، ويكلفون العرب، يُِحبُّها ذائعة
اليتيمة. تسميها كانت العرب أنَّ ويَْزُعمون عر، الشِّ من كثرٍي عىل ويُؤثرونها ِرَوايَتِها، عىل
أبي بن سويد عينية هي قلت: القصيدة؟ هذه تكون أن عىس وما صاحبي: قال
أكثر الرُّواة وجهل قليل، غري فيه وعمر اإلسالم أدرك جاهيل شاعر تعلم كما وهو كاهل،
حينًا مرض ويف حينًا، ربيعة يف ينتسب النسب، مختلط كان أنه إال عنه يعرفوا ولم أمره،
ثم مرض، من قيس يف ولد أنه فزعموا االختالط، هذا تعليل يف الرواة اجتهد وقد آخر،

قبيلته. وإىل إليه فانتسب ربيعة من رجًال طفولته أثناء أمه تزوجت
ويهجوهم سنقرؤها، التي هذه قصيدته يف الربعيني يَْمَدُح حال كل عىل والشاعر

أخرى. قصائد يف أو أخرى، قصيدٍة يف امُلرضيني ويمدح

.١٩٣٥ سنة مايو ١٥ يف الجهاد بجريدة نُرشت 1
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الكوفة أُمراء من أمريًا وأنَّ اللسان، فاحش اء هجَّ كان اِعَر الشَّ َهذَا أنَّ الرُّواة ثُنا ويَُحدِّ
قبيلة وهي عبس، من جماعة إال السجن من يخرجه ولم حبسه، فأطال الهجاء يف حبسه
فهي والثناء، املدح من إليها أهدى ملا القبيلة هذه أعانته وإنما تعلم، كما مرضية قيسية

عندها. يده له عرفت قد
يجري كان شعره أنَّ إال شيئًا الشاعر أمر من هذا بعد يعرفون الرواة يكاد وال
وتمثَّل الزُّبري، بُْن ِهللا عبُد به تََمثَّل فَقْد عراء؛ والشُّ واألمراء الخطباء ألسنة عىل املثل مجرى

الناس. أعالم من هؤالء غري به وتمثل أيًضا، الَفَرْزَدُق به وتمثل اُج، الَحجَّ به
شديًدا، إعجابًا هذه بعينيته يعجب — الفرج أبو روى فيما — األصمعيُّ وكان
ثم عليه، وبرزت ِمنُْه امتازْت العينية َهذه ولكنَّ كثريًا، ِشعًرا له أنَّ يْزُعم سالم ابُن وكان
وروى واحد، بيٍت عىل يزد فلم الكثري الشعر هذا من شيئًا له يروي أن سالم ابن حاول
يرتجم أن أراد حني قتيبة ابُن له يَْرِو ولم ُمختلفة، قصائد من ُمتفرقة أبياتًا له الفرج أبو

الرَّائعة. العينية هذه من أبياتًا إال له
لم ترى كما فهم الرجل، هذا أَْمِر من الُقدماء عرفه ما بأكثر أَْلَمْمُت قد وأَُظنُّني
لم كيف أدري ولسُت ا، حقٍّ وتُْحَفظ تُْعَرف أَْن َخِليَقٌة وهي القصيدة، هذه إال منه يعرفوا
الشعر يف ولكنَّ األساطري، حولها وانترشت الكالم فيها كثر التي املطوالت هذه بني تُْرَو
العرش، أو السبع املطوالت هذه من روعة وال جودة أقل ليست جياًدا أخرى قصائَد القديم
والرِّواية، الذِّكر وكثرة الِعناية من املطوالت به ظفرت ما بمثل تظفر لم ذلك مع وهي
والنثر عر الشِّ يناُل وهو أَيًْضا، األَشياء يناُل فهو الناس؛ عىل مقصوًرا الحظ عبث وليس

ينال. فيما
ومن وأرقاه، العربي الشعر أَْروع ِمْن البديعة امُلَطوَّلة َهِذه أنَّ عىل ستُوافقني وأظنك
ضاع؛ قد صاحبها شعر كان وإذا النفس، إىل ومسلًكا السمع يف موقًعا وأحسنه أعذبه
إجادته من وحظه الشعر، يف مذهبه تصور ألنها شعره؛ من ضاع عما تغني تكاد فإنَّها
القدماء، يطرقها كان التي الشعر فنون من ألوانًا جمعت ألنها ذلك واضًحا؛ قويٍّا تصويًرا
غزل القصيدة ففي نفسه، سويد يطرقها كان التي الشعر فنون جمعت أنها الظن وأكرب
بعد وفيها بنفسه، فخر وفيها ِبَقْوِمِه، َفْخٌر وفيها َوْصٌف، القصيدة ويف ُمَكرٌَّر، طويل
يكون أن إال الفنون، هذه غري آخر فنٍّا َطَرَق أَُظنُّه وما ومنافسيه، لخصومه هجاءٌ ذلك

الغناء. أحسن الفخر عنه يغني الذي املدح
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ألمر َمالك كذلك وهو ا، ِجدٍّ الشعور َدِقيَق ا، ِجدٍّ الحسِّ قوي سرتى َكَما وشاِعُرنَا
جهًدا. وال ًة َمَشقَّ تَرصيفه يف يَِجُد ال يُحب، كما فه يَُرصِّ ْعِر، الشِّ

الشاعر كان فقد َعنَّا، ذهب الذي ِلِشْعِرِه نموذًجا َهِذه قصيدته نتخذ أْن َجاَز وإذا
إسفاف غري يف الفظ سهل الشاعر كان وقد املائة، عىل نيفت قد هذه قصيدته ألنَّ ُمطيًال؛
اليشء، بعض تغرب التي الكلمات اصطناع من يتحرج ال الشاعر كان وقد ابتذال، وال

األلفاظ. عن والتفتيش البَحث ِمَن يشءٍ إىل القافية دفعته أو القصيدة، أطال إذا
يضطرب فال َقصيدته، بناء يُحسن كان الشاعَر أنَّ الَقِصيدة ُ تقرأ حني وسرتى
ثُمَّ الشعر، فيها يقول أن يريد التي األغراض يتصور وإنما األمر، عليه يختلط وال فيها،
يُريد الذي البناء صور املهندس يتمثل كما قصيدته يتمثل ثم َحَسنًَة، ُمالءمة بينها يُالِئُم

يقول. أن يريد كان ما يتم حتى يكف فال القصيدة إنشاد يف يندفع ثم يُِقيَمه، أن
بقومه الفخر فهو أوَّلُهما: ا فأمَّ واضحني؛ غرضني إىل يَْقِصُد الَقصيدة هذه يف وهو
كانوا الذين وُمهاجمة خاصة، بنفسه الفخر فهو اآلخر: وأما وائل. بن بكر بني من
يسعى وإنما إرساًعا، الغرضني هذين إىل يُرسع ال ولكنه بالسوء. ويريدونه يعيبونه
يَْسَعى هو إنَّما ُمعجل، يُعجله وال دافع، يدفعه ال كله لوقته مالك كأنَّه ُمتمهًال، إليهما
واألهواء العواطف من نفسه يف يثور بما يتغنى ْعِر، الشِّ جنَّاِت يف ُمتَنزًها ُمرتوًِّضا
شفى إذا حتى غزله، يف ويطيل يتغزل فهو نفسه؛ يف يثور يشء أول والَغَزُل والخواطر.
الوصف، إىل الغزل من انتقل ذلك، بعد وخيالها أوًال، َشْخصها صاحبته، ذكر من نفسه
إىل انتهى ثم البيداء، بها يقطع التي الخيل ووصف الرساب، ووصف البيداء، فوصف
لم بقومه، الفخر من حاجته بلغ إذا حتى مجوًدا، ُمستأنيًا بهم، وفخر فوصفهم قومه
واستأنف واستأنى، تمهل وإنما اندفاًعا، إليه يندفع ولم وثوبًا، بنفسه الفخر إىل يثب
كما ع يرصِّ فهو األوىل، قصيدته غري أخرى قصيدة يَُقول أْن يُِريُد كأنه جديد، من الشعر
أتمَّ فإذا أُخرى، مرة ِبَصاحبته الغزَل يَْستَأنف وهو امَلطالع، يف الترصيع الشعراء تعود
الصيد وصف إىل سبيًال وصفها واتخذ ناقته، فوصف الوصف، استأنف الغزل، من حظه
طراد، من الكالب وبني ناقته به يُشبه الذي الثَّور بني يكون وما الرُّماة، وسهام وكالبه،
يفرغ ثم الخصم. من وإشفاق بالنفس ثقة وفيه وإقدام، كيد وفيه ومكر، فزع فيه
مفاخره من إحصاءه يستطيع ما وإحصاء بنفسه، الفخر من إليه أراد ملا كله هذا من
َعنيًفا، أخذًا ويأخذهم مهاجمة، أشد فيُهاجمهم ومنافسيه عدوه عىل ي يُنَحِّ ثم ومآثره،
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وامُلخاصمة والتصدي، التحدي من شاء بما يلمؤه الذي البيت، بهذا قصيدته يختم ثم
عمل: أو بقوٍل ومناهضته لقائه عىل يجرؤ من وانتظار وامُلقاومة،

ف��انْ��تَ��َج��ْع ع��ل��ي��ِه أَْرٌض ثَ��ئ��َدْت خ��ادٍر ل��ي��ث غ��ي��ر ُس��َوي��ٌد َه��ْل

حيث من القصيدة ويبدأ آخره، من الشعر يأخذ ناقًدا كاليوم رأيُت ما صاحبي: قال
الشاعر أقامها التي الصورة هذه يديك بني أُقيم أْن أردُت إنما تعجل ال قلت: انتهت.
ويقرءونه، يسمعونه الذين نفس يف تبقى أْن أََراَد كأَنَّما قصيدته، آخر وجعلها لنفسه،
يستقرُّ الذي األبي، العزيز الليث تأثري القوي، التأثري هذا إال منه نفوسهم يف يقع فال
أو به، ضاقت فإذا األرض، به اطمأنت ما األرض يف يطمنئ والذي هائج، يهيجه أن إال
يلقى ال له ُمالئمة أُخرى أرض إىل عنها تحول ، يُِحبُّ ال ما فيها سيم أو عليه، فسدت

ضيًما. فيها يسأم وال ا، رشٍّ فيها
واقرأ الغزل، هذا إىل معي فانظر أولها؛ من القصيدة قراءة إىل متعجًال كنت وإذا
اِعُر الشَّ اتََّخذَها قد حلوة، سذاجة من فيها ستَِجُد بما َمعي واعجْب األبيات، هذه معي
ما نفسك عن ونفى إليك، فحببها وصفها، من الشعراء أكثر قد أشياء وصف إىل وسيلة

عليها: عرضت طاملا أشياء يف نظرت إذ امللل، من يعرتيها قد

اتَّ��َس��ْع َم��ا ِم��نَ��ه��ا اْل��َح��بْ��ل َف��َوص��ْل��نَ��ا ل��ن��ا اْل��َح��بْ��َل راِب��َع��ُة بَ��س��َط��ْت

َعنَْها يَْزَورُّ َوَال ِبِه، تَِضْق لم ألنَّها بها يضيق ال َشيئًا، َصاِحبَتِِه من يشكو ال فهو
استقامت ما العيُش لهما وَصَفا فآثرها، وآثََرتُْه َفَوَصَلَها، وصلته وإنما عنه، تَْزَورَّ لم ِألَنَّها

الحياة. لهما
إىل تعمد ولم فراق، يف ترغب لم فصاحبته أضناه، ونأٌي آذاه، فراق هناك كان فإذا

األحداث. ورصوف األيام، خطوب هي وإنَّما النأي،
الساذج البدوي املثل ومذهب املثل، مذهب فيه ذهب كيف املطلع هذا إىل انظر ولكن
أخذ قد بالحبل وإسماح، مودة يف امُلتواصلني الحبيبني بني يكون ما فَشبَّه القريب؟
واللنُي، َماَحُة السَّ هي وإِنَّما ة، ُمَشادَّ وال ُمقاومة وال بينهما ُخصومة ال شخصان بطرفيه

فيقول: صاحبته يصف كيف إليه انظر ثم
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َس��ط��ْع اْل��َغ��يْ��م ف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َك��ُش��ع��اِع َواِض��ًح��ا ش��ِت��ي��تً��ا تَ��ْج��لُ��و ُح��رٌة

النَّاصع الَواِضح النَّقي الثَّْغِر صفاءِ من يكون ما تشبيه البدوي هذا من ويُعجبني
الغيم. أثناء يظهر حني مس الشَّ بشعاع الشفتني بني

الذي البيت هذا من امُلرتفني، تكلف عن وبعده الشاعر هذا بداوة عىل أدلَّ وليس
الناعم بالسواك وتجلوها تصقلها بأسنانها، معنية صاحبته يُصور والذي ذلك، بعد يأتي

نقيٍّا: ناصًعا يظهر حتى النارض

نَ��َص��ْع َح��تَّ��ى َط��يِّ��ٍب أََراك ِم��ْن ن��اِض��ٍر ِب��َق��ِض��ي��ٍب َص��ق��ل��ت��ُه
َخ��دَْع ال��رِّي��ُق إِذَا ال��ري��ِق َط��يِّ��َب ط��ْع��ُم��ُه َل��ِذي��ذًا ال��ل��ْوِن أَبْ��يَ��َض

وبُْعَده وبداوته، الشاعر سذاجة يَُصوِّر أيًضا فهو خدع» الريق «إذا قوله: إىل وانظر
إذا فمها يفسد ال فهي ثغرها، تهمل ال بالنظافة َمْعِنيَّة فصاحبته امُلرتفني، تكلف عن

الرِّيق. تََغريَّ إذا ِريقها يتغري وال األفواه، فسدت
َصاِحبَنا ولكنَّ عنه، ويتجافون يُهملُونه وإنَّما امُلرتفون، يُقوله ال كالم هذا أنَّ وواضح
ُمبارشة، يصفها فلم صورتها، يصف أن أراد كيف إليه انظر ثم بدوية، بيئة يُصور بَدوي

فقال: منًحا، للمرآة تمنحها َصاِحبَته أنَّ وَزَعم املرآة، يف َعَكسها وإنَّما

اْرتَ��ف��ْع ��ْح��ِو ال��صَّ ف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َق��ْرِن ِم��ثْ��َل َواِض��ًح��ا َوْج��ًه��ا اْل��ِم��ْرآَة تَ��ْم��نَ��ُح
ق��َم��ْع ِف��ي��ِه م��ا اْل��َع��ي��ن��يْ��ِن أَْك��ح��َل َس��اِج��يً��ا َوَط��ْرًف��ا ال��ل��ْوِن، َص��اِف��َي
َف��ن��ْع ِذي ِم��ْس��ٍك ِري��َح َغ��ل��ل��تْ��ه��ا أَْط��راف��ه��ا س��اب��ًغ��ا َوق��ُرونً��ا

وجمال لسذاجته وتستطرفه النفس، تحبه َمأْلُوف ولِكنَّه جميل، شعر كله وهذا
آخر. ليشءٍ ال لفظه

الخيال: عن فيها يتحدث التي األبيات هذه إىل ذلك بعد فانظر

َق��دَْع ف��ي��ِه َخ��ِف��ٍر َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َزائ��ٌر خ��ي��اٌل ��ْوق ال��شَّ َه��يَّ��َج
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دعتها التي هي القافية وأحسب الحياء، فَمعنَاها هذه «القدع» كلمة تخفك وال
بالبيت: نابية وال ُمستكرهة، غري فجاءت

يُ��َرْع َل��ْم َط��ُروًق��ا ال��َغ��اِب ُع��ص��َب أَْرُح��ِل��نَ��ا إِل��ى ح��اَز ش��اِح��ٌط

البعيدة، اآلماد يَْجتَاز أْن وحياؤه خفره يَْمنَْعه لم وحياء، خفر فيه الذي الَخياُل َفهذا
هنا «القدع» فكلمة وإذن الشاعر، ليزور روع وال خوف غري يف الغاب عصب يقتحم وأن

وقيمتها. معناها لها

ف��اْم��تَ��ن��ْع ِم��ن��ي ال��ن��ْوِم ُدوَن ح��اَل اْع��ت��ادِن��ي م��ا إِذا ك��اَن آِن��ٌس

املشهور: بيته يف بشار فيه جود الذي املعنى أصل البيت لهذا الثاني الشطر ويف

أََل��م َط��يْ��ٌف ال��َك��رى ع��نِّ��ي ونَ��َف��ى أَنَ��ْم ل��ْم ول��ِك��ْن َل��يْ��ِل��ي يَ��ُط��ْل َل��ْم

ابتكاًرا، ُمبْتََكرة ليست ِزياَدتَُه ولكنَّ املعنى، هذا يف َزاَد قد اًرا بَشَّ أنَّ ا ِجدٍّ وَظاِهٌر
والتي ستقرؤها، التي األبيات يف — الفالسفة يقوُل كما — بالُقوَّة ُموجودة هي وإنما
اِعُر الشَّ َظنَّ ُكلََّما ورجوعه الحركة، يف وإبطاءه وتَثَاُقله الليل، طوَل الشاعر فيها يصف
الذي األرق ذكر أْن بعد فيه، ويُلح الليل طول يصف إنما شاعرنا أنَّ ذلك انَْقَىض! َقد أَنَّه
من يأتي هو وإنَّما نفسه، يف ُمحقًقا ليس إذن فالطوُل دفًعا، به الخيال إملام إليه دفعه
أرق وإنما يطل، لم األمر حقيقة يف فالليل بالليل! وضيقه النوم، عن وعجزه الشاعر، أرق
امُلتحرض، الفلسفي بعقله بشار، إليه قصد الذي املعنى وهو واستثقله، فاستطاله الشاعر

اإليجاز. يف وبراعته النَّافذة، وبصريته
البدوي: هذا عن بصدوره فستعجب البيت، هذا إىل َمعي انُْظر ولكْن

وَزْع َم��ْن ويَ��ْع��ِص��ي ال��ه��ْول يَ��ْرَك��ُب أَْش��َج��َع��ُه م��ا ال��ُح��بُّ وَك��ذَاَك

وِعْصيَاِن الهوِل، بركوب الحب وصف ويف ، الُحبِّ إىل جاعة الشَّ إَِضاَفة يف تََرى ألسَت
فيه ما مع املخوفة، البعيدة الزِّيارة هذه عىل الخيال إلقدام جميًال، رائًعا تعليًال الَواِزع،
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وأكربُ سبقه، الذي البيت قبل فيأتي البيت هذا يتقدم أن الحق وكان والحياء! الخفر من
الرواة. أفواه يف إال يتأخر ولم املوضع هذا وضعه قد الشاعر أن الظن

الليل: لطول وصفه ذلك بعد وانظر

َط��َل��ْع ال��نَّ��ْج��ُم إِذا وِب��ع��يْ��نَ��يَّ أَْرق��دُه َم��ا ال��ل��يْ��َل ف��أَِب��ي��ُت
َف��َرَج��ْع ِم��ن��ُه ُل اْألَوَّ ع��َط��َف َم��َض��ى َق��ْد ل��يْ��ل ق��ْل��ُت م��ا وإِذَا
ال��تَّ��بَ��ْع بَ��ِط��ي��ئ��اُت َف��ت��وال��ي��َه��ا ُظ��لَّ��ًع��ا نُ��ُج��وًم��ا ال��لَّ��يْ��ُل يَ��ْس��َح��ُب
ان��َق��َش��ْع ال��ل��ْوُن إِذا ال��لَّ��ْون َم��ْغ��َرُب إِبْ��ط��ائ��ه��ا َع��َل��ى ويُ��َزج��ي��َه��ا

الشاعر: بقول ا جدٍّ ُمعجب وأنا

ط��ل��ع ال��نَّ��ج��م إذا وب��ع��ي��ن��ي

«ويعنيني ينشد حني أظنُّ فيما البيت فيُفسد الرِّواية هذه يغري بعضالرُّواة كان وإن
طلع». النجم إذا

قد الليل أنَّ لك فيَْزُعم عليك، الشاعر يعرضها التي الصورة هذه يف ترى ما ولكن
كانت، حيُث إىل عادت أمًدا، طريقها يف مضت إذا منه قطعة كل كأنَّ حتى وطال، طال
عليك، يعرضها التي الثانية الصورة هذه يف ترى وما أُخرى؟ َمرًَّة َطِريَقها واستأنفْت
أَْدَركها كأنَّما ُمبِْطئة، ُمتثاقلة تميش النجوم هذه وأن النجوم، يقود الليل أن لك فيزعم
مبطئة وتواليها ُمبطئة، وهي امُلستقيم الرسيع امليش عن فيعوقها اإلبل يدرك الذي الظلع
كَما رسيًعا، دفًعا أمامه يدفعها أن يَستطيع أن دون يحدوها، الصبح ورائها ومن أيًضا،

ورائه. من تُرسع أن عىل يَْحِمَلها أن يَستطيع أْن دوَن يَُقوُدها الليل أنَّ
جميًال ِشْعًرا هذا يف فأََرى أنَا أما سائقها! عىل بليدة وهي قائدها، عىل بليدة فهي
يف الشاعر َسذَاَجة أُِحبُّ ولكني املعنى، هذا يف أكثروا قد عراء الشُّ أنَّ أَْعَلُم َوأَنَا رائًعا،
يف الشاعر يبعثها التي الحياة هذه وأحب عرضه، يف التكلف عن وبُْعِدِه وهدوئه، تصويره
الشاعر يحمل الذي التشخيص هذا أحب بل والصبح، الليل بني والنُّجوم والصبح، الليل

وتُساق. تُقاد إبًال والنجوم سائًقا، والصبح قائًدا، الليل يجعل أن عىل
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ويف جماٍل، من لحديثها ما تصوير ويف لَصاِحبَتِِه، ُحبِّه تصوير يف الشاعر ويميض
والخيل الطريق وصف إىل ينتهي حتى أَْمَره، َعَليِْه َوَمَلك اْختَبََلُه الذي ْحِر السِّ هذا تصوير

فيقول:

ال��َق��َزْع ُم��ْرَف��تِّ ِم��ثْ��ُل بَ��ال��يَ��اٌت أَْق��َرابُ��َه��ا واِض��ٍح َوف��َالٍة

واضح الشاعر إليه قصد الذي فاملعنى غريبة، تظهر التي األلفاظ هذه تُرعك وال
أعالمها، تفرقت قد بالية النواحي، َواِضَحُة بُْعِدها عىل الفالة هذه أنَّ يُريد فهو جميل؛

السماء: يف الضئيل الغيم يتفرق كما أو األصلع، الرَّأس يف الشعر يتفرق كما

َم��تَ��ْع ال��ي��ْوُم إِذا ال��ِب��ي��ِد وَع��َل��ى أَْع��َالِم��َه��ا َع��َل��ى اآلُل يَ��ْس��بَ��ُح
َش��َج��ْع ف��ي��ه��نَّ اْألَْرِض ِب��ِص��الِب َم��ْج��ُه��ول��َه��ا َع��َل��ى َف��رِك��بْ��نَ��اَه��ا

فيه يُصور الذي الجميل، التشبيه هذا إىل ينتهي حتى الَخيل، َوْصِف يف يَْمِيض ثم
لتحسوه: املاء إىل الجو من تنصب الَقَطا كأنَّها ُمرسعة وهي الخيل

ال��ش��َرْع َص��بَّ��ْح��َن اْل��ك��ْدر ك��ُه��ِوي ِب��نَ��ا يَ��ْه��ِوي��َن ال��ل��يْ��َل ي��درْع��َن

فيجيد: يصفهم كيَف إليه فانظر بكر؛ بني َقوِمِه إىل ذلك بعد ينتهي ثم

ُم��ْس��تَ��َم��ْع وف��ي��ه��م ِف��ي��ه��ْم َم��ن��ظ��ٌر َم��ْم��َل��ك��ٌة ِب��َه��ا بَ��ْك��ٍر ِل��بَ��ِن��ي
نَ��َف��ْع َش��يءٌ إِْن ال��نَ��ائ��ِل نُ��ُف��ُع ُس��ِئ��لُ��وا م��ا إِذا اْألَيْ��ِدي بُ��س��ُط
اْل��ج��َزْع ُس��وء وال اْل��ُف��ْح��ِش ع��اِج��ُل أَْخ��َالق��ه��ْم ِم��ْن َل��يْ��َس أن��اٍس ِم��ْن

فيصفهم يمضوا، أن عراء الشُّ تَعوَّد ما كأحسن بقومه، الفخر هذا يف يميض وهو
وأَْرَصِنِه، أسلوب أجمل ويف وأمتنه، لفظ أحسن يف والُجود، وبالكرم واإلباء، جاعة بالشَّ

فقال: جديد من الغزل وابتدأ شعره استأنف ذلك، من نفسه شفى إذا َحتَّى

ُم��نْ��تَ��َزْع ف��ُف��ؤاِدي ُس��َل��يْ��َم��ى ِم��ْن ي��دَْع َل��ْم َخ��ي��اٌل ال��َع��يْ��َن أَرَّق
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ب��ال��َف��َرْع وَح��لَّ��ْت ال��َح��ْض��ر ج��اِن��ب أَْط��لُ��بُ��ه��ا ال َح��يْ��ُث أَْه��ِل��ي ح��ل
َه��َج��ْع ال��ط��ْرُف إِذا إِْل��م��اٍم َغ��يْ��َر ِع��نْ��َده��ا وق��ْل��ِب��ي أُالق��ي��ه��ا ال

حتى هادئًا، حزينًا شوًقا يُصور الذي الهاِدئ، الجميل الغزل هذا يف يميض ثم
نبأة أحسَّ ألنَّه خيفة أوجس وقد اآلل، يف يَسبح بثور ناقته فيُشبه الوصف، إىل ينتهي
ٌر ُمَقدِّ بنفسه، َواِثٌق ألنَّه العدو يف جاد غري يْعُدو فهو يِد؛ الصَّ ِكالب وأحسَّ صائد، من
متثاقلة أثره، يف تعدو جشعها عىل والكالُب العدو، يف يُرسف َلْم وإْن الكالَب سيسبق أَنَّه
قليل، غري دمائها من ويسفك بقرنيه، فيصيبها عليها يكر أن تخاف ألنَّها اليشء بعض
العدو، يف جدَّ منه ُقربها أحس إذا حتى مرسف، غري يعدو وهو متهالكة، غري تسعى فهي
األبيات هذه إىل وانظر وبنفسه، بَقومه الَفْخِر استئناف إىل الوصف هذا من ينتهي ثم

الحسان:

وال��ض��َل��ْع ِف��ي��ن��ا األَْخ��الِق َس��َع��َة َل��ُه واْل��َح��ْم��ُد ال��رح��م��ُن َك��تَ��ب
َف��َك��نَ��ْع َض��يْ��ًم��ا ال��َم��ْك��ثُ��ور أُْع��ِط��ي إِذا ِن��يَّ��اِت ِل��ل��دَّ وإِبَ��اءً
وَض��ع َش��اءَ وم��ن ال��ل��ُه يَ��ْرَف��ُع إِن��م��ا ل��ل��م��ع��اِل��ي وب��ن��اءً
ُج��َرْع ولِ��ْل��َم��ْوِت ال��م��ْوِت ُج��َرع ِح��وال َع��نْ��ه��ا ال��دَّْه��َر يُ��ِري��ُد ال
ص��نَ��ْع وال��ل��ُه ال��ل��ِه وص��ن��ي��ُع ربَّ��ه��ا ف��ي��ن��ا ل��ل��ه ِن��َع��ٌم
ُم��تَّ��َس��ْع ف��ي��ه��ا ل��ي��َس ِب��ِب��الٍد ش��اِح��ٍط ُح��رٍّ ب��اْس��ت��ق��َراِر ك��يْ��َف

من يكثر حني سيما وال ُمتََّسٌع، فيها ليس ببالد شاحط حر باستقرار كيف نعم
أعرف وما الكائدون! لك ويكيد الساعون، بك ويسعى الخصومات، وتنترش األعداء، حولك
والنفس الذكي، القلب ذي الشجاع الرجل تصوير يف أبلغ وال أروع، وال أجمل شعًرا
بها تمثل التي األبيات هذه من له، آبه وال به، حافل غري ويتحداه للعدو، يصرب األبية،

يوم: ذات الحجاج

يُ��َط��ع َل��م َم��ْوتً��ا ِل��َي تَ��م��نَّ��ى َق��ْد َق��ْل��بَ��ُه َغ��يْ��ًظ��ا أَن��َض��ْج��ُت َم��ْن ُربَّ
يُ��نْ��تَ��َزْع م��ا م��ْخ��َرُج��ه َع��ِس��ًرا َح��ْل��ِق��ِه ِف��ي ��ج��ا ك��ال��شَّ ويَ��راِن��ي
انْ��َق��م��ْع َص��ْوتِ��ي أَس��َم��ْع��ت��ُه ف��ِإذا يَ��َرنِ��ي ل��ْم َم��ا يَ��ْخ��ِط��ُر ُم��ْزِب��ٌد
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َرْع يُ��دَّ وَداءٌ َوْخ��ٌم َم��ْط��َع��ٌم يَ��غ��ت��اب��ِن��ي أَْن يَ��ْج��َم��ع ِب��ئْ��َس��م��ا
رتَ��ْع َل��ْح��ِم��ي ل��ُه يَ��ْخ��لُ��و وإِذا الَق��يْ��تُ��ُه إِذا ويُ��ح��يِّ��ي��ن��ي

ينتهي حتى لعدوه، الرَّائع الوصف هذا ويف بنفسه، الجميل الفخر هذا يف يميض ثم
الخصام عن وعجز الحجة، أعيته وقد له، خصمه انهزام فيها يُصور التي األبيات، هذه إىل

فيقول:

ال��ُم��ت��َض��ْع ذَل��ي��ل ال��ظَّ��ْه��ِر ُم��وَق��ر يَ��نْ��َف��ُع��ُه ال َح��يْ��ُث م��ن��ي َف��رَّ
ال��وج��ْع ك��تَّ��ام ال��َم��ْوِط��ن ث��اِب��َت َص��ادًق��ا م��ق��اًم��ا ِم��نِّ��ي ورأَى
َق��ط��ع م��سَّ م��ا ��يْ��ِف ال��سَّ ك��ُح��س��اِم ص��اِرًم��ا َص��يْ��َرف��يٍّ��ا ولِ��س��انً��ا

قصيدته يُتم حتى الشاعر، يميض الرَّائع الرَِّصنِي ْهِل السَّ الَجِزل النَّْحِو هذا وعىل
التحليل. هذا به ابتدأت والذي والرَّوَعُة، الهيبة تملؤه الذي البيت بذلك

قصيدتني، من تأتلف هي وإنما واحدة، قصيدة ليست القصيدة هذه أن وأحسب
يف بُدئت واحدة قصيدة هي أو اإلسالم، يف أُخراهما وقيلْت الجاهلية، يف أُوالهما قيلْت
والتحُدث هللا ذكر فيها يكثر التي األبيات هذه اإلسالم يف الشاعُر إليها أَضاف ثم الجاهلية،

الكريم. القرآن يف صورت ما نحو عىل الغيبة فيها وتصور بنعمته،
منه يعنيني فليس التحقيق؛ من النحو هذا إىل نفسك تدفع ال مهًال، صاحبي: قال
تأديبًا؟ بها ويُؤدبون بان، الشُّ يرويها أن خليقة القصيدة هذه أنَّ ترى ألست ولكن يشء،
ويحتملون لأليام، يثبتون كيف تعلمهم التي وامُلروءة الَكاِمَلة، الرُّجولة يجدون ففيها

الكائدين. وكيد العدو، عداء ويلقون املكروه،
وفهمها! بحفظها يؤخذوا وأن لهم، تُفرس وأن بان، الشُّ يرويها أن يمنع وما قلُت:

ويدرسون. يحفظون مما كثري من إليهم، وأدنى عليهم، أيرس فهي
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العبدي1 املثقب مع ساعة

العبدي؟ امُلثقب هذا يكون ومن الشاعر: هذا له ذكرُت حني يضحك وهو صاحبي، قال
من أعرف أكاد ال أو بهم، أسمع لم شعراء عند بي وتقف النَِّكرات، عن يل لتبحث إنَّك

شيئًا. أمرهم
يذكرونه الُقدماء كان معروف، شاعٌر امُلثقب فإنَّ هذا؛ تقل ال ُمتََضاِحًكا: قلُت
قصائد، ثالث الضبي امُلفضل له روى اإلعجاب، أشدَّ به ويعجبون شعره، ويروون
أمره من يعرفون ال وِمثيل، ِمثلك كانوا ذلك مع ولكنهم كامًال، ديوانًا له الرواة وحفظ
فرسوا كما الشعر، من ببيٍت ويُفرسونه هذا لقبه يعرفون كانوا بل هللا! أستغفر شيئًا،
بعضهم ويسميه محصن، بعضهم فيُسميه اسمه، يف يختلفون وكانوا النابغة، لقب
يف نسبًا له يَحفظون وكانوا ِمحصن، بن هللا عائذ بعضهم ويُسميه محصن، بن عائذ
اتصل أنه يتحدثون وكانوا البحرين، تسكن كانت التي ربيعة قبائل من القيس عبد
من يعرفون يكونوا لم أنهم وأظن املنذر، بن النعمان مدح وأنه ومدحه، هند بن بعمرو
إِنَّه يَُقولوَن وكانوا شيئًا، ليس ترى كما هو أو قليٌل، ترى كما وهو هذا، من أكثر أمره
َماَت أنَّه يَْزُعمون والتحديد بالتوقيت وامَلْشُغوفون اإلسالم، يُدرك ولم الجاهلية، يف َماَت

.١٩٣٥ سنة مايو ٢٢ يف الجهاد بجريدة نُرشت 1
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من يخلو ال التحديد أن عىل توافقني ولعلك للمسيح، وخمسمائة وثمانني سبع سنة
سخيف. إرساف

نكاد أو نجهله الذي الشاعر هذا مع ساعة نقيض أن أكره فلسُت كله هذا ومع
يف يرتدد الذي امُلتَّصل الضئيل الصدى هذا مع ساعة نقيض أن أكره ال ُقل أو نجهله،
إطالة ويف الصدى، إىل التحدث ففي ينساه، كاد أو الزَّمن، نسيه قد لشاعر الزَّمن أثناء
جميًال، أراه ولكني أتذوقه، ال أم أتذوقه أدري ال شعٌر له، واالستماع عنده، الوقوف
أْن من تَْخلُو ال التي الَحزينة، الشاحبة الَخَواِطر من كثريًا يُثري النفوس، يف التأثري شديد
تنتهي حتى الطوال القرون تحمله صوت يف َرأْيُك وما مثلها، حزينة َشاحبة لذَّات تُثري
جرسه وتتبني الصوت تسمع وأنت األجيال؟ من بعدك من إىل به تنتهي وحتى إليك، به
تَِجُد ال لِها، أَوَّ إىل أو آخرها إىل انتهيت إذا حتَّى القرون، هذه مع ُمرتاجًعا وتتبعه ونغمه،
يف يرتدد نفسه، الصوت هذا إِالَّ تَِجد لم أو شائًعا، شخًصا وجدت وإنَّما بيِّنًا، َشْخًصا
يف تضطرب الرَّجل هذا قبيلُة كانت فقد الفاريس؛ الخليج ساحل عىل يرتدد أو الصحراء،

العرب. بالد من الناحية هذه
الخصال واضح معروف شاعٍر إىل به تنتهي أن تَستطيع ال الذي الشعر ويُعجبني
مصدره علينا يخفى الذي القدم هذا من تأتيه عظمة فيه ألنَّ يُعجبني الشخصية، بنَيِّ
من بأرسه جيل صوت أو الساحل، صوت أو الصحراء، صوت أنَّه إلينا ويُخيل إخفاء،
األجيال ذاكرة عىل نفسه وَفَرَض الزَّمن، عىل نفسه فطبع ا، ُمِلحٍّ َقويٍّا كان النَّاس، أجيال

فرًضا.
اح والرشُّ روايته، عىل الرواة وأكره وثبت، بقي الذي ْعر الشِّ َهذَا ِعنَْد أَِقَف أْن يُعجبني
كانوا كلمات منه يستنبطوا أن النحو وأصحاب للغويني وأتاح وتفسريه، رشحه عىل
هذا الزَّمن لهم ينقل لم لو إليها، ليهتدوا يكونوا لم لعلهم النحو يف ومذاهب يجهلونها،

. امُلِلحَّ امُلتصل النَّحيل ِئيل الضَّ دى الصَّ
يُحيط كان وما الشاعر، هذا تصوير يف مختلفة مذاهب الخيال يذهب أن ويُعجبني
القصيدة هذه قول إىل يدفعه كان وما األحداث، من له يعرض كان وما الظروف، من به
غاية عند ينتهي أو املذاهب، من مذهب عند يَِقَف أَْن الَخياُل يَْستَِطيَع أَْن دوَن تلك أو

الغايات. من
يحفلون الُقدماء يكن لم َكثريون، الَعَرِب ِمَن عراء الشُّ ُقدماء بني امُلثقب َوأَْمثَاُل
قليل بيشءٍ آثارهم من ظفروا إذا الرَِّضا ُكلَّ يَْرَضون كانوا وإنَّما الضائعة، بشخصياتهم
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يفعل كما شخصياتهم، ينكرون أو وجودهم، يف يشكون القدماء يكن ولم كثري، أو
غري أو العرب عند القدماء الشعراء من كثرٍي إىل بالقياس األيام هذه يف امُلْحَدثون العلماء
يريحون فكانوا إليهم، وينقل لهم يُروى ما إىل يطمئنون كانوا وإنَّما الشعوب، من العرب

ويسرتيحون.
وال ثقيًال ليس صوته أنَّ العبدي، امُلثقب هذا ِشْعِر من َشيئًا تقرأ حني وَسَرتى
غري من أو القيس عبد من جاهليٍّا شاعًرا أكان سواء شخصه، يكن مهما وأنه بغيًضا،
خفيف كان فقد البرصة؛ أهل من أو الكوفة أهل من إسالميٍّا، راوية كان أم القيس، عبد
رقيق الغلظة، من يشءٍ إىل ينتهي يكاد الحزم، شديد النفس قوي الحديث، عذب الروح،

ولينًا. رقة يَذُوب يََكاُد ذلك، مع الَقْلِب
ا، جدٍّ القدماء إىل ُمحببة الرواة يقول فيما كانت ِبقراءتها ُ َسنَبَْدأ الِتي الَقِصيَدة َوَهِذِه
عىل لوجب القصيدة كهذه كله الشعر كان لو يقوُل: العالء بن عمرو أبو كان لقد حتى

يتعلموه. أن الناس
من كثري يف ألفاظها وتروقك معانيها، فرتوعك القصيدة هذه تقرأ إنك والحقُّ
ناقته. يصف حني عنف، وال غرابة غري يف وجزالتها، ملتانتها ألفاظها وتعجبك املواضع،
ُ يبدأ املعروف، املذهب عىل محافظ — القدماء الشعراء من كغريه — فشاعرنا
أراد ما إىل ينتهي ثم والبيداء، الناقة وصف إىل يتخلص ثم والحنني، بالغزل قصيدته

القصيدة. هذه يف العتاب من
يصل لم قليل، غري جزء منها وضاع اقتضابًا، اقتُِضبَت قد القصيدة أنَّ الظَّنِّ وأكربُ
غزله يف شيئًا يُِطيُل فشاعُرنا تقدير؛ أقل عىل الضبي امُلفضل إىل يصل لم أو الرواة، إىل
انتهى فإذا والفالة، الناقة وصف يف كذلك يُطيل وهو الظعائن، ووصف صاحبته وعتاب
وحسب فجأة، حديثه انَْقَطع وإنَّما العتاب، يف يطل لم يُعاتبه أْن يُريد الذي صاحبه إىل
الحازم الحلو الصوت هذا من إلينا ونقل روى، ما القصيدة هذه من لنا روى أنَّه الزَّماُن

نقل. ما
مع ولكنه النفس، رقيق كان قد صاحبنا أنَّ َفَسَرتَى القصيدة هذه أوَّل معي واقرأ
صاحب الشاعر يكون أن إال الحزم، معها يحسن ال التي صاحبته مع حتى حازم ذلك
البَادية، ُشَعَراء من لبيد غري ومثل لبيد، ِمثَْل ذلك يف هو وجفاء. غلظة من يخلو ال طبع
فيما عليهن يُلحوا أن دون والوصل، الود خليالتهم يَتَقاضون َمرَّة غري َرأيناهم الذين
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عندهن يبتغون ما عىل تهالًكا لهن يظهروا أن دون بل والوصل، الود من إليهن يطلبون
واملتاع: اللذة من

تَ��ِب��ي��ِن��ي ك��أَْن ُس��ِئ��ل��ِت َم��ا وم��نْ��ُع��ِك م��تِّ��ِع��ي��ن��ي بَ��يْ��ِن��ِك َق��بْ��َل أََف��اِط��ُم
ُدونِ��ي ��يْ��ِف ال��صَّ ِري��اُح ِب��ه��ا ت��ُم��ر ك��اِذب��اٍت َم��َواِع��َد تَ��ِع��ِدي َف��ال
يَ��م��ي��ِن��ي ِب��ه��ا وص��ْل��ُت َم��ا ِخ��َالَف��ِك ِش��م��اِل��ي تُ��َخ��ال��ُف��ِن��ي ل��ْو َف��ِإنِّ��ي
يَ��ْج��تَ��وي��ن��ي َم��ْن أَْج��تَ��ِوي ك��ذِل��ك ِب��ي��ن��ي َوَل��ُق��ْل��ُت َل��َق��ط��ْع��تُ��ه��ا إِذن

رحيلها قبل تمتعه أن عىل حريص هو بَصاِحبَتِِه، الرِّفق قليل األول البيت منذ فهو
العاشق عليه يكون أن ينبغي فيما ذلك إليها يَْطلُب ال ولكنَّه والتحية، والحديث بالنظر
يشء يف ذلك إليها يَْطلُب هو إنَّما عنف، وال فيه غلظة ال الذي اإللحاح وهذا الرِّْفِق، من

العنيف. املنطقي الجدال من
وكأنما عنه، ارتحلت قد فكأَنَّها سألها، ما منعته إْن أنها لها يزُعُم تراه ألسَت
لم إذا شيئًا عنها يُغنيان ال له وجوارها منه فُقربها األسباب! وبينه بينها انقطعت
وال الوعد، إىل يطمنئ ال األمل، خيبة من مشفق ملح متعجل وصاحبنا الوصل، يصحبهما

األمل: إىل يسرتيح

ُدونِ��ي ��يْ��ِف ال��صَّ ِري��اُح ِب��ه��ا تَ��ُم��رُّ ك��اِذب��اٍت َم��واِع��َد تَ��ِع��ِدي َف��َال

يَْرَىض ال فهو والنذير؛ الوعيد إىل امُلشفق، والتشدد امُلِلح، الطلب من ينتقل هو ثم
حبه قلة عىل وصابر، صرب قد وهو الخالف، هذا منها يُِحبُّ وال املطل، هذا صاحبته من
ملا هذه، فاطمة تخالفه كما َخالفته يََديِْه إِْحَدى أَنَّ فلو وامُلصابرة، الصرب من النحو لهذا
أكره فإنِّي رجعة؛ غري إىل اذهبي لها: ولقال قطًعا، لقطعها بل األخرى، يده بها وصل

عني. يتحول عمن وأتحول يكرهني، من
غري من يفكر وهو العتاب، يف قصيدته يُنشئ فهو الشاعر؛ نُنِْصف أن من بُدَّ وال
يطلب التي صاحبته يف يفكر مما أكثر إليه ينتهي حني سيعاتبه الذي صاحبه يف شك
النذير هذا إليها ووجه القاسية، الغليظة اللهجة بهذه حبيبته إىل تحدث فإذا املتاع، إليها
وُمتشدًدا صارًما حازًما يكون أن صاحبه إىل تحدث إذا خليق فهو الغليظ؛ الخشن

اللني. وال الهوادة يحب ال قاطًعا،
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وهي اإلبل هذه إىل نظر حنَي العنيفة، امُلَقدِّمة هذه بعد اليشء بعض رقَّ قد أنه عىل
يقول: كان كيف إليه فانظر يحب. كان من حملت وقد تَْرتَِحُل،

ِل��ِح��ي��ِن اْل��َواِدي ِم��َن َخ��َرَج��ت َف��َم��ا ُض��بَ��يْ��ٍب ِم��ْن تُ��َط��ال��ع ُظ��ُع��ٌن ِل��َم��ْن
ِب��اْل��يَ��ِم��ي��ِن ال��ذََّران��َح ونَ��كَّ��بْ��ن َرْج��ٍل َف��ذَاِت ش��َراَف َع��َل��ى َم��َرْرَن
َس��ف��ي��ِن ع��َل��ى ُح��ُم��وَل��ُه��ن ك��أَن َف��ْل��ًج��ا َق��َط��ْع��َن ِح��ي��َن َك��ذَاَك وُه��ن

يَْسأَُل ُمتوله، ٌع ُمتَِفجِّ فهو تحمل! كانت بمن ُمْرتحلة اإلبل إىل نظر وقد إليه أترى
يحب. بمن عنه تَْرتَِحُل أَنَّها ُق يصدِّ ال كأنه اإلبل، تحمل عمن

يشء؛ عىل نفسك يف تدل ال والتي الشاعر، يَذُْكرها التي األَْسَماء هذه تَُرْعَك ال ثُمَّ
ما خري األماكن هذه ذكر كأن كثري، يشءٍ عىل وسامعيه الشاعر نفس يف تدل كانت فقد
والحنني واللوعة اللهفة من نفوسهم يمأل ما ليصوروا إليه، يعمدوا أن الشعراء يستطيع
للُمسافرين نفسه اتباع من يجده ملا تصوير األماكن هذه تسمية ويف املسافرين، لفراق
وهم املكان، هذا يف اآلن فهم يتبعهم، أن عن طرفه عجز أن بعد الطويلة رحلتهم يف
إىل ينحرفون حني بعد وهم الشمال، إىل ينحرفون اآلن وهم املكان، ذاك يف ساعات بعد
الدار، بك وتستقر القطار، به يميض وحني تحب، من تُودع حني نَْفَسك وَسْل يمني،
تُحب ألست تلك؟ أو املدينة هذه إىل القطار به انتهى وقد خواطُرك، لك تصوره أليست
ما سعيًدا ألست هناك؟ اآلن وإنه هنا، اآلن إنه تقوُل: ألست تسايره؟ أن أو تتبعه أن
فيما تتبعه أن تستطع ولم غايته، إىل انتهى فإذا علم، عىل وُمسايرته اتباعه استطعت
كان فكذلك ملتاع. محزون فأنت مكان، من فيه يضطرب وفيما حركات، من يأتي
ما مصورين االتباع، هذا يف ملحني استطاعوا، ما أحباءهم يتبعون األولون، الشعراء

طريق. من يسلكون
يف وتَْمِيض الهوادج تَْحِمُل وهي بعيد، من تََخيَّلها أو اإلِِبَل رأى قد شاعرنا أن عىل
فيه يذهب أن يرد لم املألوف الشائع التَّشبيه هذا إىل انتهى ا فلمَّ فني، السَّ كأنها الصحراء
فقال: إبل، أنها عىل باإلبل يحتفظ أن وآثر نفيًا، ونفاه إنكاًرا، أنكره بل الشعراء مذهب

��ئُ��وِن وال��شُّ األَبَ��اِه��ِر ُع��َراَض��اُت بُ��ْخ��ٌت وُه��نَّ ��ف��ي��َن ال��سَّ يُ��َش��بَّ��ه��َن
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من إىل اإلبل يدع ثم جسام. ضخام إبل هي وإنما السفن، من يشء فيهن ليس
الجميل: الشعر هذا يف يصفهن كيف إليه فانظر اإلبل؛ تحمل

ُم��ْس��ت��ك��ي��ِن أَْش��َج��َع ُك��ل َق��َواِت��ُل واِك��ن��اٌت ال��رَّج��اِئ��ِز َع��ل��ى وُه��نَّ
اْل��ُغ��ُض��وِن م��َن اِن��ي��اِت ال��دَّ ت��نُ��وُش ض��اٍل ِب��ذَاِت َخ��ذَْل��َن َك��ِغ��زَالٍن
ِل��ل��ُع��يُ��وِن اْل��َوَص��اِوَص وثَ��ق��بْ��ن أُْخ��َرى َوَس��َدْل��َن ِب��ِك��لَّ��ٍة َظ��َه��ْرَن
واْل��ق��روِن ال��ذََّواِئ��ِب َط��ِوي��الُت ُم��ط��لَّ��بَ��اٌت ال��ظَّ��الم َع��ل��ى وُه��نَّ
ُغ��ُض��وِن ِب��ِذي َل��يْ��َس اْل��ع��اِج َك��َل��ْون تَ��ري��ٍب ع��ل��ى يَ��لُ��وُح ذََه��ٍب وم��ْن

يف امُلستقرة بالطري الظعائن فيه َشبَّه وقد األبيات، هذه من األول البيت إىل فانظر
لحظ. من يرمني بما للناس اختالبهن ذلك مع وذكر أعشاشها،

الغزالن صورة الحلوة، الصورة هذه فيه لهن عرض وقد الثاني البيت إىل انظر ثم
رءوسهن يرفعن أطفالهن، عىل حانيات الكنس يف وأقمن القطيع عن تخلفن وقد الفاترات
األغصان هذه أثمار من عليهن يتدىل ما ليجتنني أعناقهن ويَْمُددن حني، إىل حنٍي من

الدانية.
الصورة ا فأمَّ الثالث، البيت يف يعرضهما الجميلتني الصورتني هاتني إىل انظر ثم
ليظهرن أخرى كلة عنها وُرفعت لتسرتها كلة عليها أُلقيت وقد الهوادج فصورة األوىل،

يراهن. وأن يرينه أن يحببن ملن ورائها من
كان فقد الكلمة؛ هذه تَُسؤك وال الوصاوص، هذه فصورة الثانية، الصورة ا وأمَّ
امُلتقنة امُلحكمة الرباقع هذه إىل فانظر الرباقع؛ هنا والوصاوص بلغته، يتكلم الشاعر
صاحبنا سمي البيت وبهذا ورائها. من ترى أن العيون لتستطيع ثقبت وقد الضيِّقة
بهذا يُعرف أن خليق الرباقع ثقب فمن هذا! يف غرابة وأي الرواة، يقول فيما املثقب

التثقيب.
كما ويُزمع يُحب، ممن يستيئس حتى النحو هذا عىل غزله يف الشاعر يميض ثم
وصًفا ناقته فيصف باألسفار، العقيم الحب هذا عن يَتََسىلَّ أْن عراء الشُّ من غريه يزمع

اإلبل. وصف من الناس عرف ما أدق من رائًعا
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يديك بني املفضليات رشح فهذا وتفسريه، الوصف هذا برواية عليك أشق ال ولكنني
وأقواه اإلعجاب بأعظم خليقة ألنها األبيات هذه عند بك أقف إنَّما فيه، تنظر أن تستطيع

ا: حقٍّ

اْل��ح��ِزي��ن ال��رَُّج��ِل آَه��َة ت��أَوَُّه ِب��َل��يْ��ٍل أَْرَح��ل��َه��ا ُق��ْم��ُت م��ا إِذا
وِدي��ن��ي أَبَ��ًدا ِدي��نُ��ه أَه��ذا وض��ي��ن��ي َل��ه��ا َدَرأُت إِذا تَ��ُق��وُل
يَ��ِق��ي��ن��ي وَم��ا َع��ل��يَّ يُ��بْ��ِق��ي أَم��ا واْرتِ��ح��ال ح��لُّ ال��دَّْه��ِر أَك��لُّ

ما عرفت رأته ا فلمَّ للسفر، ويُهيئها ناقته لريحل الليل آخر نهض وقد إليه أترى
ا مردٍّ يجد ال الذي امُلذعن الحزين الرجل آهة وتأوهت منه، وشكت به، فضاقت يُريد
لها يمد ناقته من دنا وقد إليه أترى ثم امُلِلمِّ! املكروه عن منرصًفا وال النازل، للقضاء
يف تصور وهي الجهد، هذا أمثال ملت ألنها جهد؛ من ينتظرها ما تتمثل وهي الحزام،
أحسن الحزن هذا عن لنا يعرب والشاعر وشكاتها! حزنها وزفراتها ولحظاتها حركاتها

اإلعراب.
ونحن إال يوم يَنَْقِيض أما ودأبي! أبًدا َدأبُه أهذا تَُقول: وكأنها تَْشُكو الناقة أليست
أن عىل ويحمله عيلَّ، يعطفه إشفاق من يشء الرجل هذا نفس يف أََما وَرِحيٍل! حلٍّ يف
بناقته، الشاعر هذا رفق يف تقول ما العناء! هذا من أجد ما بعض ويجنبني يرحمني،
من أنه فأرى أنا أما املحزونة؟ نفسها يف يضطرب عما وإعرابه إياها، وفهمه لها، وُحبِّه

أيًضا. اللغات من غريها يف بل وحدها، العربية اللغة يف ال الناس، قال ما أروع
أن يُريد الذي عمرو لصاحبه الجميل الطويل ناقته وصف من الشاعر ويفرغ
وأعجبتهم راعتهم، ألنها إال الناس يَْحَفظها لم التي امَلْشُهورة األبيات هذه فيقول يُعاتبه،

ا: حقٍّ

ال��رَّص��ي��ن وال��ِح��ْل��ِم ال��ن��ج��داِت أَخ��ي أَت��تْ��ِن��ي ع��م��ٍرو وم��ن ع��ْم��ٍرو إِل��ى
َس��ِم��ي��ِن��ي ِم��ْن غ��ث��ي ِم��نْ��ك َف��أَْع��ِرَف ب��َح��قٍّ أَِخ��ي تَ��ُك��وَن أَْن ��ا َف��ِإمَّ
وتَ��تَّ��ق��ي��ِن��ي أَت��ِق��ي��َك ع��دوٍّا واتَّ��ِخ��ذِْن��ي َف��اط��َرْح��ِن��ي وإِال
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فسرتى امُلفضليات يف القصيدة عندهما تنتهي اللذين البيتني هذين إىل انظر ثم
األقدار: لهم تضمر بما الناس لجهل وأروعها الصور أجمل من صورة فيهما

يَ��ِل��ي��ِن��ي أَيُّ��ُه��َم��ا اْل��َخ��يْ��َر أُِري��ُد أَْم��ًرا ��ْم��ُت يَ��مَّ إِذا أَْدِري وم��ا
يَ��بْ��تَ��ِغ��ي��ن��ي ه��َو ال��ِذي ال��ش��رُّ أَِم أَب��تَ��غ��ي��ه أَنَ��ا ال��ذي أَأَْل��َخ��يْ��ُر

مكر تصوير أجمل فيه الشاعر صور كيف خاصة األخري البيت هذا إىل وانظر
كاِمٌن َّ الرشَّ ولكن األمور، من أمر إىل يقصدون حني الخري يبتغون فهم بالناس، األقدار
من يُريدون ما إىل أينتهون يدرون ال وهم آخر، حينًا إليهم ويسعى حينًا، يرصدهم لهم،

رش. من يريدهم فيما يقعون أم خري
لوجب القصيدة كهذه كله ْعُر الشِّ كاَن لو العالء: بن عمرو أبو صدق صاحبي: قال
به عدلت ملا القصيدة كهذه كله القدماء شعر كان ولو يتعلموه، أن جميًعا الناس عىل

آخر. شيئًا
أخريان؛ قصيدتان القصيدة هذه غري امُلفضل رواية يف ولشاعرنا لصاحبي: قلت
املؤرخني، تفيد وقد رصينة، متينة وهي املنذر، بن النعمان بها فيْمَدُح أوالهما: فأما
وأََرسَ عنيًفا، تأديبًا امللك فأدبها امللك، وبني الشاعر قبيلة بني كانت خصومة تصور فهي

األرسى. هؤالء عىل املن إليه ويطلب يستعطفه والشاعر جمهرتها،
األبيات: هذه إىل القصيدة هذه من وانظر

ُك��ن��وده��ا يَ��ِح��ل ال ِب��نُ��ْع��َم��ى َج��َزاءً بَ��الُؤُه ِع��نْ��ِدي ق��ابُ��وس أَبَ��ا ف��ِإنَّ
ُس��ع��وُدَه��ا ال��نُّ��ُج��وم بَ��دَّ ك��م��ا َق��ِدي��ًم��ا يَ��م��ي��نَ��ُه ��ال��ح��ي��َن ال��صَّ ِزنَ��اَد َرأَيْ��ت
ي��ق��وُدَه��ا ال��ح��بَ��اِل ِب��أَْم��َراِس َل��ج��اءَ َع��َص��يْ��نَ��ه ال��ج��بَ��اَل ال��ل��ُه َع��ِل��َم ول��ْو
ُع��نُ��وُدَه��ا وط��اَل ِب��ِإْج��نَ��اٍب ت��واَص��ْت َق��ِب��ي��َل��ٌة ع��َم��اَن ف��ي م��نَّ��ا تَ��ُك ف��ِإْن
وف��وُده��ا ال��س��م��اءِ تَ��ح��َت َم��ن َخ��يْ��ر إِل��ى ف��أَْص��بَ��َح��ت ال��م��ْدِرك��اُت أَْدَرك��ت��ه��ا ف��َق��د
وُف��وُدَه��ا ال��م��ل��وك َح��زُم أَف��اِع��ي��َل��ُه يَ��َس��ْع ف��ل��ْم ال��م��ل��وك بَ��ذَّ َم��ل��ٍك إِل��ى
َع��ُم��وُدَه��ا ��م��اءِ ال��سَّ ك��بَ��يْ��داِت يُ��َواِزي ِب��غ��ارة أَبَ��اَح ال أُنَ��اٍس وأيُّ
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خاصة: البيت هذا إىل وانظر

يَ��ق��وُده��ا ال��ح��بَ��اِل ِب��أَْم��َراِس ل��َج��اءَ ع��َص��يْ��ن��ُه ال��ج��بَ��اَل ال��ل��ُه َع��ِل��َم ول��ْو

النقاد، بعض ويكرهها الشعراء، يألفها التي املبالغة أصول من أصًال فيه فسرتى
أرسطاطاليس. ويحبها

من طائفة رواية أو روايتها الناس يكثر مشهورة، فميمية األخرى: القصيدة وأما
املفضل: رواية يف وأولها أبياتها،

نَ��َع��ْم ش��يءٍ ِف��ي ال��وَْع��د تُ��ِت��مَّ أن تُ��ِرْد َل��ْم م��ا إِذا تَ��ق��وَل��نَّ ال
نَ��َع��ْم ب��ْع��َد ال َق��ْوُل وق��ِب��ي��ح ال بَ��ْع��ِد ِم��ْن نَ��َع��ْم َق��ْوُل َح��َس��ٌن
ال��نَّ��َدْم ِخ��ْف��َت إِذا ف��اب��َدأ ف��ِب��ال ف��اِح��َش��ٌة نَ��َع��ْم ب��ْع��َد ال إِن
ذم اْل��خ��ل��َف إِنَّ ال��َق��ْوِل ب��نَ��َج��اِح ل��َه��ا ف��اْص��ب��ْر نَ��ع��ْم ق��ل��َت َف��ِإذَا

أَْصبَُحوا ُكلَّما الجاه وأصحاب والكرباء للوزراء تُروى األبيات هذه ليت صاحبي: قال
الوفاء، يأبون وهم امللحني، إلحاح من بالوعد التَّخلص يجتنبوا أن َلَعلَُّهم أَْمَسوا، وُكلَّما

عنه. يعجزون أو
التي األبيات هذه من وأجدى أجمل منها بقي فما القصيدة تتم أنت وليتك قلُت:

قديم. شاعٍر عن تصدر لم مصنوعة مولدة أنها اعتقاد إىل امليل كل تميل
مجهول لشاعٍر امُلقبل األسبوع يف نقرأ أن عىل ولكن القصيدة، سأُِتمُّ صاحبي: قال

املجيد. الشاعر كهذا
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ليىل مجنون أو عامر، بني مجنون أو امللوح، بن قيس الغزلون:1

انرصفت التي الرِّحلة هذه عنها شغلتني األربعاء أحاديث من بطائفٍة لك َمِديٌن أنِّي أعَلُم
تكلف ملن تبيح أنك أعلم ولكنِّي طويًال، حينًا التفكري عن بل والكتابة، القراءة عن إليها
أْن النَّْفس، عىل ترفيه وال راحة غري يف سنة وبعض سنة والتفكري والكتابة القراءة عناء

شهر. وبعض شهًرا يح يَْسَرتِ
أبلغ أن وأرجو األحاديث، هذه من َفَقْدت ما َعليك أعوِّض أن يف ُمجتهد ذلك مع وأنا
وأُْكِربُهم أَجلهم الذين أَُدبائنا من َطاِئَفًة أغضبت أَنِّي وأَْعَلُم أريد، وما تريد ما ذلك من
ووصفته إليه، أَِمل ولم أحبه فلم اٍر بَشَّ عن كتبت حني العربي األدب يف َرأيهم وأقدر

بالنفس. واالفتتان الغرور وشدة الطبع، ولؤم الروح، ثقل من بيشءٍ
أخرى، مرة األدباء هؤالء أُْغَضب أَْن إِىل ُمضطرٍّا ِديِد الشَّ األََسِف مع وأراني ذلك، أعلم
اضطراًرا، البَْحث إليه يَضطرُّني وإِنَّما ِفيه، أَْرغُب وال ذلك، أتعمد ال أني لهم وأؤكد
طبقات أُغضب األربعاء أحاديث بدأت منذ زلت وما إِْكَراًها، النَّقد مناهج عليه وتُكرهني
أولئك إليه، ويطمنئ أكتب عما يَرىض الطبقات أي أدري ال أصبحت حتى الناس من

.١٩٢٤ سنة سبتمرب ٣ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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أقدم ألني يغضبون وهؤالء دَّة، والشِّ بامُلُجون العبايس العرص أصف ألني يغضبون
وجود سأنكر ألني آخرون قوٌم وسيَْغَضُب بشار، عىل الضحاك بن والُحَسني نواس أبا
ا إِمَّ اثنتني: بني عراء الشُّ َهُؤالء أنَّ وَسأَْزُعُم شخصيتهم، َسأَْجَحُد أو الشعراء، من طائفة
بارزة شخصية لهم تكون أال وإما اخرتاًعا، اخرتعهم قد الخيال آثار من أثًرا يكونوا أَْن
يَْعَملُوا، َلْم َوَما يَُقولوا َلْم َما إِليهم وأضاف أمرهم الخيال عظم وإنما عظيم، خطر وال
الشأن هذا العربي األدب يف لهم جعلْت وأشكاًال ألوانًا القصص من حولهم واخرتع

يشء. عىل يقوم يكاد ال الذي العظيم
غري فريًقا أن أعلم وأنا شخصيتهم، سأنكر أو الشعراء، من طائفة سأنكر نعم،
أو اإلنكار إىل ينتهي الذي البحث من النحو هذا يُحبون ال باألدب يعنون الذين من قليٍل
إىل كله البحث ينتهي وأن ويقينًا، إثباتًا كله البحث يكون أن يريدون وإنما الشك، إىل

ويقني. إثبات
فيه، الشك أو املجنون إنكار إىل به البحث ينتهي أن هؤالء عند املاهر الباحث وليس
عند ا حقٍّ املاهر الباحث وإنما العربي، األدب عىل معتد العربي، للمجد هادم البحث فهذا
وجود ليثبت حيلة، كل ويتكلف طريق، كل وينتهج سبيل، كل يسلك الذي هو هؤالء
األدب أن وليثبت مجًدا، العربي املجد إىل ليضيف فيه، الشك أسباب ويزيل املجنون،

تُحىص. ال التي الفنية باأللوان يمتاز العربي
، الُحبِّ هذا يف اَفهم وإِْرسَ للَعَرب ُحبَّهم فتملق الناس هؤالء تُريض أن أردت إن
أرشف أمتهم واجعل يعملوا، لم وما عملوا وما يقولوا، لم وما قالوا ما العرب إىل وأضف
تنتهي وال حسابًا، ذلك يف تحسب ال اآلداب، أرقى وأدبهم اللغات، أرشف ولُغتهم األمم،
ونقلته العرب عن ورثته قد تكون أن إال بيشءٍ الحديثة لألمم تعرتف وال مقدار، إىل فيه

نقًال. عنها
األََدِبيَّة الَحَقاِئَق واتَِّخذ السياسة، يف قوم َمسلك الناس هؤالء ِلُرتِْيض األََدِب يف اسلك
وإعجاب، تصفيق من شئت بما تفز السياسية، املنافع يتخذون كما للتضليل َموُضوًعا
العلم رضا بني فاخرت عليه، وتعتدي العلم إىل تيسء ولكنك َوثَنَاء، َحْمٍد من أحببت وبما

الجماهري. ورضا
عىل والضمري العلم رضا أوثر أني — لحسنه أو الحظ لسوء — فأعرتف أنا أما
احتيال، وال تلطف غري يف النظرية بهذه أتقدم ولهذا وتصفيقهم، وإعجابهم الناس رضا
تاريخ يف لهم يكن لم «الغزلني» أُسميهم الذين الشعراء من الطائفة هذه أَنَّ َفأَْزُعُم
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إىل ينقسمون األمر حقيقة يف هم وإنَّما اآلن، إىل الناس يظنه ما الشأن من العربي األدب
إىل ينتسبون ألنهم ال «الُعذريون» الشعراء األول: رأي؛ منهما كل يف يل ُمتمايزين، قسمني
وقيس امَلْجنُون، َوِمنُْهم ْعِر، الشِّ يف َمذَْهبًا العذري الغزل هذا يتخذون ألنهم بل «عذرة»
هؤالء بهم وأريد «املحققون» والثاني: معمر. بن َوَجميل ِحَزاٍم، بِْن وُعْرَوة ذَُريٍْح، بن
يف الُحبَّ يلتمسوا لم ولكنَّهم له، ينقطعون كادوا أو للغزل، انقطعوا الذين الشعراء
بالَحياة، واستمتعوا ولهوا عبثوا وإنما األعىل، مثلهم املطلقة العفة يتخذوا ولم السحاب،
من أُخرى فنوٍن إىل جاوزوهما أو عليهما، ِشعرهم وقرصوا واللهو العبث هذا وتغنوا
أبي بن عمر الشعراء هؤالء وَزعيم الغزل، من بلغوا ما منها يبلغوا لم ولكنهم الشعر،

الُعذريني. من أفرغ أن بعد عنهم أحدثك قد آخرون نفر ومعه ربيعة،
املنسوب الشعر أكثر أن ويف تاريخي، شخص ربيعة أبي بن عمر أنَّ يف أشك لست
أو اآلن، نحُن نتمثلها كما عرصه يف كانت شخصيته أنَّ ويف ا، حقٍّ عنه صدر صحيح إليه
الرقيات»، قيس بن هللا «عبيد يف قل وكذلك «ُكثرَي» يف قل وكذلك اآلن، نتمثلها ما نحو عىل
النَّاُس وَعَرَفُه ُوِجَد تاريخيٍّا شخًصا امللوح بن قيس يَُكون أن يف كله الشك أشك ولكني
وأزعم ا، حقٍّ عنه صدر قد صحيًحا إليه املنسوب ْعُر الشِّ هذا يَُكون أْن ويف إليه، واستمعوا
تخرتعهم الذين الخياليني األشخاص هؤالء شخصمن هو إنما خاصة امللوح بن قيس أنَّ
قيس يُكن لم ُربَّما بَْل الَحيَاِة، أنحاء من خاص نحو أو خاصة، فكرة لتمثيل الشعوب
َوأَْصَحاب الرُّواة من نفر اخرتعه شخًصا كان وإنما «كجحا» َشْعبيٍّا َشْخًصا امللوح بن
قليل. بعد لها سنعرض خلقية أو أدبية حاجة به لرُيضوا أو الناس به ليُلهوا الَقصص
صحف من صحيفة املايض الشهر يف َص َخصَّ الذي األَِديب الكاتب إىل أَْعتَِذُر وهنا
وأجاَد البحث فأحسن عواطفه، عن والبحث شعره وتحليل امَلْجنُون لَدْرِس «السياسة»
ولو طائل، غري يف نفسه أجهد إنه أَُقول أْن من — عليه الثناء بعد — إليه أعتذر التَّحليل،
صحف من صحيفة يكتب أْن والستطاع وانتفع، ألفاد البحث يف آخر َمْسلًكا َسَلَك أَنَّه
شعًرا، الناس أرق كان املجنون أن ال فيها ويثبت املجنون عىل يقرصها «السياسة»
العواطف، من وألوان اآلراء، من لطائفة رمًزا كان إنَّه بل عاطفة، وأرقاهم حبٍّا، وأصدقهم
الَعْرص أنَّ لوال غايته إىل ينتهي وكاد األَُمِوي، العرص يف ظهر والنثر الشعر فنون من وفن

يشء. كل الناس عىل فأفسد ومجونه وشكه ِبَلْهِوِه أَْقبَل الَعبَّاِيس
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وأصحابه األديب الكاتب نُريح أن نريد وإثباته الرَّأي، هذا بسط يف َق نَتََعمَّ أَْن وقبل
أْن يستطيُع ال الصحيح النَّقد أنَّ لهم ونبني الُخرافة، هذه من بامُلجون يُؤمنون الذين

الشاعر. هذا بوجود يؤمن
التي الخطوب عىل وال نََسِبِه، عىل وال اسمه، عىل الناس يتفق ال رجل يف تقول وماذا
يتفق ال رجل يف تقول ماذا بل كله! االختالف ذلك يف يختلفون وإنَّما حياته؟ بها امتألت
تقول َماذا بَْل ظني؟ ُمتََحفِّ إال األخبار من إليه يُضاف ما يروون وال وِجَد أنه عىل الرُّواة
ذلك، إىل تضطره كتابه رشوط ألنَّ أخباره يَْرِوي أْن األصفهاني الفرج أَبُو يُريُد رجل يف
هذه ويُضيف منها، ويتربأ األخبار هذه ُعْهَدة ِمْن يَْخُرج أَنَّه اإلعالِن يف ويبالغ فيُْعِلُن

عنهم. ينقل الذين الرُّواة إىل الُعهدة
رواة نذكر وإنَّما نَّة، السُّ ُرواة عن اآلن نتحدث ال — العرب رواة أن تعلم وأنت
ما وكثريًا الَحذَِر، يف يُبَاِلُغون وال االحتياط يف يتشدَُّدون يكونوا لم — والسري القصص
ْعِف والضَّ اإلْهَماِل هذا عىل كانوا فإذا ، الَحقِّ غريَ ويثبتون الصحيح غري يروون كانوا
ورصوف وصفته اسمه عىل يتفقون ال أو فيه، يشكون أو امُللوح، بن قيس وجود يُنكرون
إذا شكوا؟ ما نحو عىل ونشك تحفظوا، كما ظ نَتََحفَّ أن علينا الحق من يكون أفال حياته،
امللوح بن َقيْس أَْخبَار أنَّ عىل دليًال وَشكَّهم تَحفظهم نَتَِّخذَ أْن علينا الحق من يكن لم

األساطري. من نوع هي إنما
تحفظوا أو وجوده، أنكروا فقد ِمنُْهم الثَِّقات ا فأَمَّ قيس، وجود يف يَختلفون الرُّواة
األول جزأَيِْه يف األغاني كتاب إىل أُحيلك وإنَّما هذا، يف عليك أُطيل أَْن أُِريُد وَلسُت َعَليِْه،

يغنيك. ما ذلك من لرتى والثاني
أكباًدا أغلظ عامر بني أن زعموا حتى قيس وجود إنكار يف الرُّواة بعض بالغ ولقد
السخيفة قلوبهم، الضعيفة اليمانية شأن ذلك وإنما الحد، هذا إىل الحب بهم يعبث أن من

فال. النِّزارية ا أمَّ عقولهم،
فأنكروه املجنون؛ عن َوَسأََلُهم بطنًا بَْطنًا َعاِمٍر ِببَنِي مرَّ أنه آخر راوية وتحدث
طائفة فذكر املجنون عن عامر بني من أعرابيٍّا سأل أنه آخر راوية وتحدَّث يعرفوه، ولم
ولم أنكره فإنه امللوح بن قيس إال شعًرا، منهم واحد لكل وروى املجانني، من كثرية

يعرفه.
بعضهم، عند قيس فهو تسميته؛ يف املْجنُون بوجود آَمنُوا الذين الرُّواة اختلف ثم
اخلتفوا ثم آخر، فريق عند والبُحرتي فريق، عند األَقرع وهو اآلخر، بعضهم ِعنَْد ومهدي
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وأَنَْكَره فريٌق، ِمنُْهم ذَِلَك َفَزَعَم ا، حقٍّ َمْجنُونًا َكاَن أَنَّه يف اختلفوا ثم أبيه، واسم نسبه يف
آخر. َفِريٌق

ثم النمريي، حية أبي كلوثة لوثة به كانت وإنما مجنونًا، يكن لم األصمعي: وقال
ا، حقٍّ مجنونًا كان أنه بعضهم فزعم املجنون، ُدعي أجله من الذي السبب يف اختلفوا
النابغة ُدعي كما املجنون، لفظ وفيه قاله، لشعر املجنون ُدعي أنه اآلخر بعضهم وَزَعَم
ولم أَْشَعاِرهم، يف َوَرَدْت ِبأَْسَماء عراء الشُّ مَن فريق ُدعي وكما قاله، لشعٍر االسم بهذا
اآلخر بعضهم وزعم الحب، أنه بعضهم َفَزَعم ُجنُونه، َسبَِب يف اختلفوا ثم أَْسَماءهم، تَُكن

قوله: يف قضائه عىل اعرتض ألنه منه انتقم هللا أنَّ

اب��ت��الن��ي��ا ل��يْ��ل��ى غ��يْ��ِر ب��ش��يءٍ ف��ه��ال ب��ُح��بِّ��ه��ا وابْ��ت��الن��ي ل��َغ��يْ��ري َق��َض��اه��ا

الربص. عليه جرَّ وإنما الجنون عليه يجرَّ لم البيت هذا أنَّ قوم وزعم
يف فرووا املجنون، إىل تنسب التي األخبار هذه تعليل يف يجتهدون الرُّواة أخذ ثم
ِفتيان من َفتى أنَّ من الكلبي ابن ذكره ما — أهمها وهو — منها ُمختلفة، أََحاِديَث ذلك
فاخرتع ذلك، يشتهر أن وكره شعًرا فيها وقال أَْعَماِمِه، بَنَاِت من فتاة أََحبَّ أَُميََّة بَنِي

شعر. من يقول كان ما إليه وأضاف أخباره وصنع املجنون شخص
فكانوا لهم. والتسلية النَّاِس تَْلِهيُة إِالَّ ِصنَاَعٌة لهم تكن لم الرُّواة ِمَن َقوٌم وُهنَاَك
أمصار من وبغداد والكوفة البرصة يف ويُذيعونها واألشعار األخبار لذلك يصنعون
الذين من أو الرواة، ثقات من طائفة هناك بل كثريًا، ماًال بذلك يفيدون وكانوا املسلمني،
الناس وكان واألخبار، األشعار انتحال يف لها حدَّ ال براعة برعوا قد كانوا ثقات، نعدهم
ولم فيه، َشكَّ ال حق أَنَّه عىل يروون ما عنهم يَأُْخذُون فكانوا بهم، ووثقوا لهم آمنوا قد
عبث من فيه كانوا فيما وشاركوهم علمهم علموا قد قليلون نفر إال ِرَوايتهم يف يشك يكن

ولهو.
األحمر. خلف واآلخر: الراوية، حماد أحدهما: اثنني؛ إال الرُّواة هؤالء من أَذُْكر ولسُت
العربية يتكلم كان وكالهما تُحىص، ال وأشعاًرا أخباًرا العرب أنحل الرَُّجلني َهذَين ِكَال
للهو ُمحبٍّا دينه يف ُمتهًما كاَن وكالهما األعراب، ويجيدها يتكلمها مما خريًا ويُجيدها
والعبث اللهو يف يُشاركهما من لهما امُلعارصين الشعراء مَن وكان الَعبث، عىل عاكًفا
يلحُّ الشعراء من كثري كان هنا وِمن صدقهما، يف ويشك بأرسارهما فيضطلع واملجون،
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القدماء، بشعر يستشهدون كما بشعرهم يستشهدوا أن يف وأمثالهما الراويتني هذين عىل
يصنعه كان وإنَّما يشء، يف القدماء من يكن لم هذا القدماء شعر أن يعلمون وكانوا

انتحاًال. وينتحلونه صنعة الرُّواة
وانظر والغزوات، الفتوح وأخبار السري يف ذلك مثل وقل األنساب، يف ذلك مثل وقل
يرويه والذي للغزوات، وصًفا فيها يروي الذي الكثري الشعر هذا وإىل هشام ابن سرية إىل
العلم أهل وأكثر هشام: ابن «قال الجملة هذه إليه أضاف منه فرغ إذا حتى هشام ابن

القصيدة.» هذه ينكرون بالشعر
جهة من واليونان الفرس وبني جهة، من والرُّومان العرب بني إن القوُل وجملة
عىل الفرس وانترص عسكريٍّا، انتصاًرا الفرس عىل العرب انترص شديًدا: تشابًها أخرى،
اليونان وانترص حربيٍّا، انتصاًرا اليونان عىل الرومان انترص وكذلك أدبيٍّا، انتصاًرا العرب

أدبيٍّا. انتصاًرا الرومان عىل
والُفْرس اليُونان أنَّ وهو واحًدا، بغداد ويف روما يف األدبي االنتصار هذا مظهر وكان
الالتينية باآلداب عبثوا بل بذلك يكتفوا ولم وَحَضاَراِتهم، بآدابهم والعرب الرُّومان أََخذُوا
باألنساب، صنعوا وكذلك عهد، به لها يكن لم ما إليها وأضافوا فيها فأدخلوا والعربية،

والسري. بالتاريخ صنعوا وكذلك
نُبَاِلَغ وأْن واثقني، يَْروونها حني الرُّواة هؤالء أَْخبَار يف نَُشكَّ أَْن علينَا الحق فمن إِذَْن
بينهم فيما يَْختَِلُفون نََراُهم حني امُلبالغة يف نَْشتَدَّ وأْن ُمتحفظني، يَْروونَها حني ك الشَّ يف

املجنون. أمر يف اختالفهم
يشء، يف التاريخ من ليست فنية طريقة ولكنها الرأي، هذا بها نُثِْبُت أخرى وطريقة
نعتمد مقنًعا، فيها يَِجَد وأَْن القارئ، إليها يَلتفت أَْن نَْرُجو َخاِلَصٌة أََدِبيٌَّة طريقة وهي
لنا فيثبت املجنون، إىل يُنَْسُب الذي الشعر عىل أو امَلْجنُون، ِشْعِر عىل الطريقة هذه يف
عن يَُعربِّ ال فهو اخِرتَاًعا؛ اخُرتع قد ُمتكلف مصنوع أنه إما اثنتني: إحدى نفسه الشعر
خلطه ثم مختلفني، أشخاص عن َصَدَر َقْد أَنَّه ا وإمَّ صحيح، حب عن وال صادقة، عاطفة

املجنون. هو واحد َشاِعٍر إىل وأضافوه سهًوا أو عمًدا الرُّواة
إىل نََسبُوه إال ليىل فيه ِشْعًرا الناس ترك ما قال: حني يُخطئ لم الَجاِحَظ َوَلَعلَّ

ذريح. بن قيس إىل نسبوه إال لُبنى فيه ِشْعًرا وال ح، امُلَلوَّ بن َقيس
قاله وإنَّما يشء، يف املجنون من وليس املجنون إىل يُنَْسُب كثريًا شعًرا أنَّ الحق ويف

املجنون. بهذا عبثه الحب بهم يعبث ولم َمَجاِننَي يَُكونوا لم آَخُرون ُشَعَراءُ
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عىل الدرس؟ هذا يف تعتمد قاعدة أي فعىل الشعراء من شاعًرا تدرس أن أردت وإذا
ما؛ حدٍّ إىل شعره يف يتمثل أن يجب الشاعر هذا أن ذلك يشء؛ كل قبل اِعر الشَّ شخصية
بحيُث كلها، شخصيته ومظهر وعواطفه نفسه ِمْرآة َفِشْعُره ا َحقٍّ ُمجيًدا َشاِعًرا كاَن فإذا
واحدة. وقوة واحد ونفس واحد بروح فيها فتشعر امُلختلفة قصائده تَْقَرأ أْن تستطيع
الشاعر شخصية ولكن ولطًفا، ُعنًفا ويتباين َولِينًا ة شدَّ الشعر هذا يختلف وقد
هو أَْو ِلُفَالٍن، ْعر الشِّ هذا تَُقول: أْن من تَُمكِّنُك التي الشاعرية للوحدة محققة فيه ظاهرة

فالن. طريقة عىل َمْصنُوع
الشعر سيما وال األدب، من فنون من فن يف الشك تقبل ال القاعدة هذه أن نَُظنَّ
شخصية للمجنون نجد أن نستطيع فهل العاطفة؛ ومظهر النفس مرآة هو الذي الغنائي
الرُّواة؟ من وغريه الفرج أبو له يرويها التي املختلفة الكثرية األشعار هذه يف بينة ظاهرة
ُص أَُلخِّ وإنَّما الرَّأي، هذا إثبات يف أُطيل وال سبيل، من ذلك إىل ليس أن فأزعم أنا ا أمَّ
يخلو ال املجنون إىل يُضاف الذي الشعر هذا كل البحث: بعد إليه انتهيت ما خالصة َلَك
قاله أو املجنون، إىل فأضافوه الرُّواة وأخطأ معروف شاعر قاله قد شعًرا يكون أن من
أو أنفسهم، الرواة انتحله أو املجنون، إىل فأضافوه ليىل فيه الرُّواة ووجد مجهول شاعر
البحث يف نفيس أجهدت ولقد املجنون، إىل وأضافوه املوسيقى وأصحاب امُلَغنُّون انتحله
إىل ذلك من أوفق فلم بعضه أو كله الشعر هذا يف تظهر ُمشرتكة ظاهرة شخصية عن

يشء.
شديًدا اختالًفا الرُّواة اختالف وهي املجنون، وجود يف رأينا بها نُثِْبُت أُخرى وطريقة
الذي الُحب َهذَا َعنَْها َفنََشأ ليىل، وبني ح امُلَلوَّ بن قيس بني وِجَدت التي َلة الصِّ َهِذه يف
بينهما فنشأت البهم يَْرَعيَاِن وكانا طفلني تََعاَرَفا أَنَُّهما َقوٌم يزعم َقيْس. ِبَعْقِل ذََهَب
أصابه. ما فأصابه الفتى، عن فحجبت الفتاة شبت ثم حبٍّا، السن مع استحالت مودة

فَسلََّم بفتيات، يوم ذات َقيٌْس َمرَّ وإنما ِطفلني، يَتََعاَرَفا َلم أَنَُّهما آَخُرون قوٌم ويزُعُم
ناقته فعقر القيس امرئ صنيع وصنع وتحدث فنزل الحديث؛ إىل ودعونه السالم فرددن
ُمغضبًا قيس فانرصف قيس، عن به فتالهني املساء مع أقبل آخر فتى ولكنَّ وأطعمهن،
إىل فدعته ليىل، وجد وإنما يجدهن، فلم لهن فتعرض أصبح ثم شعًرا، ذلك يف وقال
لذلك، فاغتم عنه إعراضها ليىل وأظهرت باألمس، صنع كما وصنع وتحدث فنزل الحديث
مغشيٍّا خر حتى يسمعه لم شعٍر يف ُحبَّها إليه وأعلنت به، فرفقت منه هذا ليىل ورأت

عليه.
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وأجملهن ا، قدٍّ النساء أملح كانت ليىل وأنَّ نساء، زير كان َقيًسا أنَّ آخرون وزعم
الحديث، أطراف ويَُجاِذبْنََها إِليها يَْختَِلْفَن ُكنَّ الحي فتيات وأنَّ َحِديثًا، وأحسنهن منظًرا،

الروايات. من ذلك غري ورووا الحب، فكان َمْجِلِسها إىل فاختلف قيس بها فَسِمَع
اْخِتَالًفا أقلَّ ليست ليىل َشْخِصيَّة أنَّ منها ألرى الثالث الروايات بهذه أكتفي ولكني
بدوية أخرى رواية يف وهي راعية، الرَِّوايات إحدى يف فهي َقيس، َشْخِصيَِّة من َوتََفاوتًا
وصوت مكانة ذات أديبة الثالثة الرواية يف وهي حديثهم، إىل وتميل للشبان تتعرض
الحوارضالعربية. يف األديبات النساء مجالس إىل يختلفون كانوا كما الفتيان إليها يختلف
أنَّ كما ليىل، شخصية يف الشك عىل لحملك يكفي وحده االختالف هذا أن ترى أال

قيس! شخصية يف الشك عىل لحملك تكفي األُخرى االختالفات
إىل تنتهي والتكلف السخف من أَْلَوان ُهناَك وإنَّما الحد، هذا ِعنَْد األَْمُر يَِقُف ال ثُمَّ
تزويج كره ليىل أبا أنَّ لنا تزعم التي الرِّواية هذه منها إثباته؛ أحاول الذي الرأي هذا
يَْفتَِضَح أْن الرَُّجل فكره شعره، يف ذلك وذكر أحبها ألَنَّه إالَّ ليشء ال عاشقها من ابنته

ابنته. يفضح وأن
قبائلهم تختلف اق الُعشَّ هؤالء من طائفة أخبار يف امَلذهب هذا نجد أننا ونالحظ

العرب. خصال من خصلة كانت هذه إن لنا الرُّواة ويقول وأوطانهم، وأخبارهم
منه ليخلقوا الرُّواة اخرتعه مذهب هذا أن أرجح ولكني هذا! أحق أدري: ولسُت
نحو عىل وتسليته، الجمهور لتلهية يضعونها كانوا التي الغرامية القصص أشخاص

وأقاصيصهم. العامة أحاديث نجدها التي املذاهب هذه
فيها َرأَيَْت إِالَّ األحاديث هذه من طائفة أو األحاديث هذه من أحدوثة تقرأ َفَقلََّما
بان الشُّ هؤالء أحاديث يف الغول أمر َمثًال لك وألرضب القصة، اخرتعت منه ُمعينًا مذهبًا
أوطان يُجاوزون يكادون فال عظيم، أمٍر إىل يسعون الطويلة الرحالت يرتحلون الذين

… جرٍّا وهلمَّ الغول يُْشِبُه وحش أو غول، تعرتضهم حتى الناس
لليىل تَعرَّض إذا قيس َدَم أهدَر لطان السُّ أنَّ من الرواة به يتحدث ما ذلك ومن
هؤالء من وغريه ذريح بن قيس أخبار يف أيًضا نجده مذهب وهذا عنه، ُحجبت أن بعد

اق. الُعشَّ
لهؤالء امُلختلفة العامة أعمالهم من فرغوا قد الُخَلَفاءُ أََكاَن نَتََساءل: أَْن َلنَا ويَِحقُّ
الرشع أنحاء من نحو أي وعىل آخر؟ حينًا يعصمونه ثم حينًا، دمهم يُهدرون العشاق
حبه وتَغنَّى عفة، يف أحبَّ َرُجًال ألنَّ إال ليشءٍ ال الدماء هذه إهدار يف يعتمدون كانوا
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ما ذلك ومن تقدم، الذي املذهب كهذا الغرامي القصص يف َمذَْهٌب هو إنَّما عفة؟ يف
فعايشهن الظِّبَاء وأَِلَفتُْه الظِّبَاء أَِلَف حتى التوحش، يف وإمعانه قيس، توحش من يذكرون
قد قيس كان أراكة يبلغ حتى يحتال أن إىل األحدوثة هذه ُمخرتع واضطر وعايشنه،
من وال قيس، من حس غري عىل األراكة هذه بلغ ا فلمَّ الظباء، من رسٍب إىل فيها أنس
الظباء، فنفرت قيًسا يحدث أََخذَ ثُمَّ أْغَصاِنَها، بني واْختََفى ارتََقى حتى احتال رسبه،
حتى حديثه يف ومىض قيس له َفأَِنَس ليىل؛ اسم ذكر ثَه ُمَحدِّ أَنَّ َلوَال قيٌس ينفر وكاَد

فتبعها. ظبية له سنحت
من رضب هو وإِنَّما الحق من ظالٍّ له أنَّ نحسب ما الرواة، سخف من هذا كل
آية وهو امَلْعُقولة، أحاديثهم تفرغ حني إليه يَْحتَاُجون الرُّواة كان ، الُحبِّ تأثري يف امُلبَاَلَغِة
امُلَحال. إىل فيلجأ امَلعقول يُِعييِه الغرامي الَقَصص ِمَن الَحظِّ َضِعيُف ع امُلْخَرتِ أنَّ عىل

فصول بني يَُفرِّقوا أْن اليُونانية اآلداب ُمؤرخو استطاع النَّقد من النحو هذا وعىل
ضعيف شاعٍر إىل أضافوه بامُلبالغات ُمْفَعًما ُمحاًال كان فما املختلفة، وأناشيدها «اإللياذة»
واإلغراق، اإلحالة يف الفنية اللذة يلتمس ال كاملعقول أو معقوًال، منها كان وما الحيلة، قليل

الحيلة. واسع بارع شاعٍر إىل أضافوه
هذه إلنكار يكف لم إن املجنون، شخصية يف ك للشَّ يَْكِفي كله هذا أنَّ أَُظنُّ
عندهما ينتهي أن الخري من وليس بطبعهما، عقيمان واإلنكار الشك ولكن الشخصية،
آمله عاشًقا تصُف وأحاديث أخبار أيدينا وبني اضطراًرا، ذلك إىل اضطر إذا إال الباحث
العبث. هذا الحب بهم عبث ُمختلفني عشاًقا تصف بل وَحيَاِتِه، بعقله وأودى العشق،

أن يف مثًال تشرتك أشياء، يف وتختلف أشياء، يف تشرتك واألحاديث األخبار وهذه
يف لقوا قد أَنَُّهم َوِيف بريئًا، َعفيًفا َكاَن ُحبَُّهم أنَّ ويف البَاِدية، أهل من جميًعا األشخاص
الُحبِّ هذا وصف يف وتتفق الَجيِّد، الشعر يف تغنوه قد أنهم ويف َعِظيًما، جهًدا الُحبِّ هذا
وتختلف ما، حدٍّ إىل فيه الوالة أو الخلفاء ل وتََدخُّ دونه، قامت التي واملصاعب وأََساليبه،
الذي الغناء وألوان والشعر الحب يف وأساليبهم وقبائلهم والعشيقات الُعشاق أشخاص يف

خري. إىل ينتهي ما ومنها رشٍّ إىل ينتهي ما فمنها انتهائها، يف تختلف كما تكلفوه،
بد وال االختالف، لهذا ومصدر االتفاق، لهذا مصدر هناك يكون أن من بُد فال
شخصية من والغض ح امُلَلوَّ بن قيس إنكار إىل البحث به ينتهي الذي امُلحقق للباحث
أُخرى، أشياء أو آَخِريَن أَْشَخاًصا األَْشَخاص َهؤالء مكاَن يُقيم أْن من ذُريح بن قيس

فيه. خري ال الذي التحكم آثار من أثًرا نتائجه وكانت َعقيًما بحثه كان َوإِالَّ
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وعروة معمر، بن وجميل ذريح، بن وقيس امللوح، بن قيس مكان أقيم أن أُريد وأنا
فن هو واحًدا شيئًا َمكانَُهم أُقيم أن أُريد أدق، بعبارة أو أشخاًصا، ال أشياء حزام، بن
بني أيام أَْمُره وَعُظَم قوي تقدير، أََقلِّ عىل أو ظهر، أنه أعتقد الذي الغرامي القصص
فنون من نرى ما نحو عىل ُمْستقالٍّ فنٍّا يكون كاد حتى فشيئًا شيئًا يُنَظِّم وأخذ أَُميَّة،

الحديث. األدب يف الغرامي القصص
وإنما تاريخي، غري أو تاريخيٍّا، امللوح بن قيس شخص يَُكون أْن يعنيني فليس
هي أخرى غرامية وقصة امللوح، بن قيس قصة هي غرامية قصة هناك أنَّ يعنيني الذي

… جرٍّا وهلمَّ معمر بن جميل قصة هي ثالثة غرامية وقصة ذريح، بن قيس قصة
أبحث، أن أردُت فإذا عشاق؛ بإزاء ال الخيال، اخرتعها غرامية قصص بإزاء إذن أنا
القصة، هذه واضع عن أبحث وإنما يعنونني، ال فهم العشاق هؤالء عن أبحث فلسُت
به للعرب يكن لم الذي األدبي الفن هذا عن أبحُث والنثر، الشعر يف وَمْقِدَرته وقيمته
الحضارة أخذت وحني اإلسالم، بعد ظهر والذي اإلسالِميَّة، والحضارة اإلسالم قبل عهٌد

العقول. عىل سلطانها وتبسط تزهر اإلسالمية
هذا إتقان وبني بيني تحول كثرية صعوبات ُهناك أَنَّ الِعلِم حقَّ أَْعَلم أَنَا نعم!
إىل وال بعينه، كاتٍب إىل تُنسب ال الغرامية القصص َهِذه أنَّ عوبات الصُّ هذه أَوَّل البحث.
وإذن؛ ذُريح، بن قيس قصة أو املجنون، قصة واضع من ندري فلسنا معروفني، ُكتَّاب
إىل ننتهي أَْن دوَن القصاص هؤالء شخصية عن البحث يف الَعنَاء من كثريًا نَتََكلَُّف فقد
إىل نصل أَن دوَن معروفني أشخاًصا أنكرنا أننا إليه ننتهي ما كل يكون وقد نتيجة،

القصاص. أشخاص إىل نصل أن دون الشعراء، أشخاص أنكرنا آخرين، أشخاص
أليَس سبيل! إليهم يكن لم إذا اص الُقصَّ أشخاص عن البحث نتكلف فلم ذلك ومع
من بعضها به يَْمتَاُز وما واالختالف، التفاوت من القصص هذه بني ما نُثبت أْن يَْكِفينا
نَِصَل أْن يكفينا أليس الشعرية! والرباعة القصصية واملهارة واإلتقان الَجوَدِة من بعض
من غريه من تُميزه التي الخاصة صفاته وتبيني األدبي الفن هذا تَْحِديد إىل ما بوجٍه
والسياسية والخلقية األدبية األسباب إظهار من إليه نُوفق قد ما يَْكِفينا أَليَس ثُمَّ الفنون!
إىل دعت التي األخرى األسباب إظهار ومن أمية، بني أيام الفن هذا ظهور إىل دعت التي
قد نكون بعضه، أو كله هذا إىل وفقنا إن ألسنا العباس! بني أيام فنائه إىل ثم ذبوله،
بالكشف ألسنا ثم عنه؟ ويغفلون يجهلونه الناس كان فنٍّا العربي األدب يف استكشفنا
هؤالء من العربية األمة ومجد العربي لألدب أنفع خصاله، وإظهار ووصفه الفن هذا عن
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وتملق أنفسهم تملق إال غاية لبحثهم يتخذون وال األشخاص، عىل بحثهم يقرصون الذين
حتى فيه نميض أن نريد ولهذا عظيًما، نفًعا البحث من النحو هذا يف أنَّ نعتقد الجمهور!

األخرى. الفصول يف نتمه
١٩٢٤ سنة أغسطس ٢٠ يف البوليجني،
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الغرامي القصص وفن وأسبابها نشأته والغزلون:1 الغزل

الغرب أقىص يف اليوم، قبل فيها قرئ أنه أحسب ما أرض يف األغاني قراءة ا جدٍّ لذيذة
ذلك ة ِقصَّ ذكرُت إال يوًما فيه قرأُت وما الكتاب، هذا معي اصطحبت فقد نعم! الفرنيس.
الكتب من إليه يحتاج ما له تحمل أجماًال اصطحب ارتحل ُكلما كان الذي القديم الرجل
أسفار، من تَْحِمُل كانت وما األَْجَمال تلك عن استغنى األغاني كتاب ظهر ا فَلمَّ ِرْحَلِتِه، يف

الكتاب. هذا باصطحاب واْكتََفى
القصة تكون أن يعنيني وليس األغاني، كتاب يف قرأت ُكلَّما القصة هذه أذكر
ا وَعمَّ األجمال، عن يغني ما الكتاب هذا يف أن أؤكد ولكني صحيحة، غري أو صحيحة
من كثري عن الباحُث به يَْستَْغِنَي أْن ا جدٍّ اليسري ِمَن وإنَّ أسفار، من تحمل أن يُْمِكُن

والتاريخ. األدب كتب
تركها التي والتاريخ األدب ُكتب من غريه كشأن األيام هذه يف األغاني شأن ولكن
وإىل يفهم، أن وإىل يُقرأ، أْن إىل ا جدٍّ شديدة حاجٍة يف — الكتب كهذه — فهو القدماء؛ لنا
فيه. نعيش الذي العرص هذا يف العقول يُالئم الذي النحو عىل العلم منه يستخلص أْن

١٩٢٤م. سنة سبتمرب ١٠ يف السياسة بجريدة نُرشت 1
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البالد من غريها ويف مرص يف والشيوخ بان الشُّ مَن كثريًا أَنَّ الحقِّ من يكون ولقد
أن دون والتاريخ، األدب كتب من وغريه الكتاب هذا يقرءوا أن يستطيعون الرشقية
أن عن البعد كل بعيدة الُكتب هذه قراءة كانت ُربَّما بل قيِّمة، فائدة منها يستفيدوا

عليهم. تجدي أو تنفعهم
للفهم استعدادها ويف حاجاتها ويف العقول يف األثر شديد العصور اختالف أن ذلك
يكفيهم ما الطربي أخبار ويف الفرج أبي أخبار يف يجدون الُقَدَماءُ كان َفَقْد ْرِس؛ والدَّ
من وغريهما والطَّربي الفرج أبو كتب ما وكان والرواية، الحفظ إىل حاجتهم ويَُسدُّ
األدب من يبتغون ال كانوا الذين الناس هؤالء لعقول امُلالءمة كل ُمالئًما واملؤرخني األدباء
عرضوا إذا ومنطقهم عقولهم يرتكوا أن يستطيعون كانوا والذين اآلن، نحن نبتغي ِمثَْلما
عرضوا إذا إال املنطق هذا عىل وال العقول هذه عىل يعتمدوا وأال الكتب، هذه مثل لقراءة
إىل وتدعو النظر إىل تحتاج التي العلوم من ذلك نحو أو الفقه أو الكالم أو للفلسفة

الجدال.
جهٍة من الذَّوق وعىل جهة، من الرِّواية عىل والتَّاريخ األدب قراءة يف يعتمدون كانوا
اعتمد الذين الثِّقات هؤالء عن األخبار لهم رويت إذا كله الرِّضا يرضون وكانوا أُخرى،
إليهم وقعت إذا كله الرضا يرضون كانوا كما واألخبار، السري نقل يف الُقَدماء عليهم

الفن. يف األعىل ومثلهم أَذَْواَقُهم فالءمت امُلختارة املقطوعة أو الجيدة القصيدة
الثقات أسماء تكفينا ال تحفًظا، منهم وأكثر طمًعا القدماء هؤالء من فأشدُّ نحُن أما
يشء كل نَتَِّخذَ أْن نُِريُد وإنما املقطوعة، وجودة القصيدة جمال يكفينا وال الرُّواة، من
والعلم. األدب بني ذلك يف نفرق نكاد وال والتحليل، والتحقيق والنقد للبحث موضوًعا

وال والعظات، األعاجيب رواية والتاريخ األدب من نبتغي ال ألننا ون؛ ُمِحقُّ ونحُن
فهم إىل وسبيًال لألَُمِم، مرآة والتاريخ األدب نتخذ وإنَّما الَفنِّي، وامَليل الذوق إرضاء

املختلفة. النظم ألوان من له خضعت ما فهم وإىل عرية، والشِّ الَعْقِليَّة حياتها
إىل وَميًال التحقيق عىل ِحْرًصا ِمنُْهم وأَْكثَُر الُقَدَماء، ِمَن َطَمًعا أََشدُّ فنحُن وإذن
هذين نفهم أن نريد وإنما الطربي، وتاريخ األغاني، نقرأ أن يكفينا فليس وإذن التحليل،
والتحليل. الدرس يف ومنهجنا الفهم، يف طريقتنا يُالئم الذي الَوْجِه عىل وأَْمثَالهما الكتابني
ال َجميًعا ألنَّهم القدماء؛ ُكتب قراءة يف مقنًعا وال لذة جميًعا القراء يجد ال هنا ومن
كتاب إنَّ نَُقول: أْن الحق من كان هنا ومن الُقدماء، آثار عن القيِّم البَْحِث َمنَاِهَج يَْمِلُكون

196



عرش السابع الفصل

لألدب مصادر هي وإنما وتاريخ، أََدٍب ُكتَُب ليَْسْت وأمثالهما الطربي وتاريخ األغاني
والتاريخ.

كتب من وستخلو، اليوم، إىل تَْخلُو الَعَربية اللغة إِنَّ نَُقوَل: أْن نستطيع هنا ومن
وتحقق الحديثة، عقولنا تُالئم الفنني هذين يف كتبًا هللاُ لها يُتِيَح أن إىل والتاريخ األدب

والفنية. العلمية حاجاتنا وتريض الحديثة، أطماعنا
عن إليك ألتحدث الفصل هذا ابتدأُت إِنَّما وأَنَا الكالم، من النَّحو ولهذا يل ما ولكن
استبحت وكيف أَُميَّة! بني أيام الغَرامي القصص عن إليك ألتحدث أو وأخبارهم، الغزلني
عليها والُحكم القدماء كتب نقد من النحو هذا إىل امُلَحدَّد املوضوع هذا أُجاوز أَْن لنَْفيس
أقفها التي امُلختلفة املواقف هذه تفسري إىل النقد هذا من أنتقل أن أريد أني ذلك لها! أو
امُلعارصين، من كثري لها يدهش والتي القدماء، وأحكام القدماء، وآداب القدماء، كتب من
الُقدماء يفهمه َكاَن َكَما الَعربي األدب أَْفَهُم َال َفأَنَا امُلتعصبني؛ من كثري عليها ويسخط
األدبية الظواهر عىل أحكم ال وأنا اليوم، أدباء من القديم أَنَْصار يفهمه يََزاُل ال وكما
وإنَّما أيامنا، يف األدب شيوخ عليها يحكم يزال ال وكما الُقَدماء، عليها يحكم كان كما
رجل ظواهره عىل ويحكم يفهمه أن يَنْبَغي كما ظواهره عىل وأحكم العربي األدب أَْفَهُم
فيه يطمع ما مثل يف ويطمع القرن، هذا أهل يفهم كما ويفهم العرشين، القرن يف يعيش
األُمم من وغريهم والرُّومان اليونان أدب األوروبيون يفهم كيف ويرى القرن، هذا أهل
النَّحو هذا وعىل فطر، كذلك وإِنَّما ُمَحاكاتهم، يتكلف وال تقليًدا، يقلدهم ال وهو القديمة،
روايات يَأُْخذ أْن يسطتع لم إذا جناح، وال لوم عليه فليس يفهم؛ أن يستطيع َوْحَده
ال الروايات، هذه يصدق أن وال الفرنسيون، يقول كما رائج نَْقد أنها عىل كلها الُقدماء
وقد الرواية، يف يخطئون قد الثقات هؤالء أن يعتقد فهو رووها؛ قد الثقات ألن إال ليشء
كما يفهموه، أن دون عرصهم يف عاشوا أنهم الحق من يكون وقد الفهم، يف يخطئون

يفهموه. أن دون عرصنا يف منا كثري يعيش
أخبار من يُروى ما أنكر رأيتني إذا َلوِمي يف َف تُْرسِ أال عليك ي َحقِّ َفِمْن وإذن
يف معي تميض أن عليك الحق بل الغزلني، من وغريهم وجميل ذُريح بن وقيس املجنون،
عرصك يف تَِعيش أن أردت إذا سبيلك تكوَن أن ينبغي والتي أنتهجها، التي السبيل هذا
فال وإذن ق نَْفَرتِ أن وإما الخري، فهو وإذن نَتَِّفَق، أن فإما أقصاها، إىل مًعا ننتهي حتَّى

عيلَّ. وال عليك بأس
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الَعبَّايس العرص يف رأيت كما النَّاس، آراء يُخالف رأيًا األموي العرص يف أرى إذن أنا
وجهه، عىل أُمية بني عرص يفهموا لم واألُدباء الرُّواة أنَّ أرى الناس، آراء خالف رأيًا
يَُحكِّموا لم أنهم األحيان أكثر يف مصدرها الخطأ من ألوان يف إليه بالقياس تََورَّطوا وإِنَّما
البحث موضوع أَُجاِوز أَْن أُريُد ولسُت الرُّواة، وَعَدالة بالذوق اكتفوا وإنما والنقد، العقل

الغزلني. أمر من ابتدأنا حيث إىل إذن فلنعد الحد. هذا من أكثر إىل
أقسام ثالثة فقسمته أمية بني أَيَّام للَغَزل املاضية السنة يف عرضت أني أذكر
األفالطوني الحب هذا شعرهم يف يتغنون كانوا الذين الُعذريني غزل األول: مختلفة؛
الذين اإلباحيني غزل والثاني: واملجنون. ذريح بن وقيس وعروة كجميل العنيف،
الناس يفهمها كما العملية ولذاته الحب يتغنون كانوا الذين وهم «امُلحققني» أُسميهم
يف هو ليس الذي العادي الغزل والثالث: ربيعة. أبي بن عمر هؤالء وزعيم جميًعا،
ال الذي الغزل به أُريد الجاهليني، أيام املألوف القديم للغزل استمراًرا إال األمر حقيقة
الشعر، فنون من غريه إىل وسيلة يتخذ وإنما املنطق، أصحاب يقول كما لذاته يقصد
يَبْتَِدئون الجاهليون كان الذي الغزل هذا به أريد ونحوها، والوصف والهجاء املدح إىل
الذي الَغَزُل وهو اليوم، إىل قصائدهم به يبتدئون اإلِْسَالِميون َظلَّ والِذي َقَصاِئَدُهم ِبِه
أزال وما العرص، هذا ُشعراء من وغريهم وغيالن والرَّاعي والَفَرْزَدق جرير شعر يف تجده
لهذا ألعرض اليوم حاجة يف لست ولكني شيئًا، منه أَُغريِّ أَْن دوَن التقسيم بهذا أحتفظ
للتطور خضع كما اإلسالمي العرص يف للتطور خضع يكون فقد املوروث؛ العادي الغزل

األيام. من يوم يف لهذا نعرض وقد الشعر، فنون من غريه
وغزل جهة، من «الُعذريني» َغَزل األولني: بالقسمني خاصة عناية أعنى وإنما
هذين أنشأت التي املختلفة األسباب أَْلتَِمَس أْن وأحاول أخرى، جهٍة من «امُلحققني»
هذين نَِجُد ال أَنَّا وهو القرَّاء، إليه يلتفت أن أُحب َشيئًا فأالحظ أُمية، بني أيام يف الفنني
وما الحجاز، يف نَِجُدهما وإنَّما مرص، يف وال العراق، يف وال الشام، يف الغزل من النوعني

الخالصة. العربية البالد من يليه
إذ األُموية، السياسية الحياة ُمجتمع كانا اللذان اإلقليمان وهما والعراق، الشام ا أَمَّ
والعراق الشام ا أَمَّ أقول: امُلَعاَرَضة. ُمْستََقر الِعَراُق َوَكاَن الِخَالَفِة، ُمستقر اُم الشَّ كانت
ووصف. وهجاء مدح من العادي الشعر أحدهما: الشعر؛ من نوعني إال فيهما نجد فال

األحزاب. فيه تناضل كانت الذي السيايس الشعر والثاني:
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وما الحجاز، يف إال بقسميه الغزل نجد ال بالنا وما الظاهرة؟ هذه تفسري فما وإذن
البادية؟ من يليه

الِقْسمني هذين أنَّ وهي أَيًْضا؛ الُقرَّاءُ إليها يَْلتَِفَت أَْن أُِحبُّ أخرى ُمالحظة هناك ثم
يف جميًعا كانوا واإلباحيني الُعذريني أَنَّ أُريد متجاورين، ال ُمتقاربني كانا الغزل من
ِمنُْهم َفِريٌق كان وإِنَّما واحدة، بيئة يف يعيشون يكونوا لم َوَلِكنَُّهم يَلِيِه، وما الحجاز

يبدو. منهم وفريٌق يتحرض،
وأما واملدينة، مكة يف يعيشون يتحرضون، فكانوا اإلباحيون، أو املحققون فأما

نجد. أو الحجاز بادية يف يبدون فكانوا الُعذريون
األحوص وأنَّ مكة، يف ُكلَّها َحيَاتَُه َقَىض َمكيٍّا كان ربيعة أبي بن ُعمر أنَّ الحق ويف
وادي يف بَدويٍّا كاَن جميًال أنَّ أيًضا الحق ويف امَلدينة، يف قىضحياته َمدنيٍّا كاَن محمد بن
صحت إن — املجنون وأنَّ املدينة، بادية يف يعيش بدويٍّا كان ذُريح بن قيس وأنَّ القرى،

نجد. بادية يف يعيش نجديٍّا كان — أخباره
وإنما العام، معناه اللفظ بهذا أريد ولسُت خالص، عربي بقسميه فالغزُل وإذن
ا َفأَمَّ خاصة، العرب جزيرة يف َ نََشأ قد بقسميه الغزل هذا إنَّ أي الجغرايف؛ معناه أريد

الحارضة. يف فكان اآلخر، الِقْسُم ا وأَمَّ البادية، يف فكان عفيفه
الغزلني أخبار َدَرْسنَا إِذَا أنَّا وهي أيًضا، الُقرَّاء إليها يَْلتَِفَت أْن أُحب أُخرى وُمالحظة
ِمَن أو واألنصار، املهاجرين أبناء من أكثرهم أو كلهم رأيناهم اإلباحيني، أو امُلحققني
رأيناهم الُعذريني أخبار درسنا وإذا واألنصار، املهاجرين بأبناء قويٍّا اتصاًال امُلتصلني
شديًدا احتفاًظا ُمحتفظة هي وإنما اإلسالم، يف عظيم شأن لها ليس أعرابية قبائل من

املوروثة. الجاهلية وعاداتها القديمة، ببداوتها
أَْن أُِريُد ولكني بىل. شيئًا؟ كلها املالحظات هذه من نَْستَْخِلص أن نستطيع أفال
وامَلدينة مكة ويف الِحَجاِز، يف نَِجُد أَنَّا َوِهي أخرى، ُمالحظة االستنتاج قبل إَِليَْها أُِضيف
أُثبت أن إىل حاجة يف ولسُت الغناء؛ فن وهو اإلباحي، الغزل هذا مع نشأ آخر فنٍّا خاصة
غريبًا، إال دمشق يف يكن لم وأنه واملدينة، مكة يف أزهر وأنه الحجاز، يف نشأ الغناء أنَّ لك

الُخلفاء. يطلبه كان حني الحجاز من إليها يرتحل كان
— الَعَرِب ِبَالَد أنَّ نستنبط أن نستطيع كله؟ هذا من نستنتج أن نستطيع فماذا
وأخَفَقْت السيايس، بالسلطان االحتفاظ يف جاهدت أن وبعد للمسلمني الفتح تَمَّ أن بعد
املعارضة مركز انتقل كما الشام، إىل منها الحكم مركز وانتقل شنيًعا، إخفاًقا الجهاد يف
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وفرغت العامة، الحياة يف االشرتاك عن تنرصف كادت أو انرصفت — العراق إىل منها
َفِهي قليل، َغري والُحْزِن اليَأِْس ِمَن َشيئًا ْت وأََحسَّ نفسها عىل فانكبت الخاصة؛ للحياة
األرض، أخضعت التي الفاتحة الجيوش انْبََعثَْت َوِمنَْها ُقوَّتِِه، وَمْصَدر اإلسالم مهد َكانَْت
ترى هي ثم األرض، عىل الخالفة ُسلطان امتد ومنها الخالفة، نشأت وفيها الدول، وأزالت
األحزاب جهاد وانتقل ام، الشَّ إىل الخالفة عاصمة فأنتقلت يشء؛ كل من جردت نفسها
شديدة ُمَعاَملة فَعاَملُوها العرب، ببالد ظنهم الشام ُخلفاء وأََساءَ العراق، إىل السياسية

العنف. من تخلو ال الحكم من بألوان وأخذوها قاسية،
أيًضا خاضعة كانت وإنما وحده، لليأس خاضعة العربية البالد هذه تكن لم ثم
به أُريد امُلالءمة، أشد اليأس يُالئم ُقل أو امُلناقضة، أشد اليأس يُناقض آخر ليشء
وكانت مثرين، واملدينة مكة يف واألنصار املهاجرين أَبْنَاءُ كاَن فقد امَلاِل، وَوْفَرة الثَّراء
ثم الفتح، أيام آبائهم عىل هللا أفاءه الذي الفيء هذا من َوِرثوا بما ُمْمتلئة أيديهم
يصانعونهم الخلفاء كان ثم العربية، األرستقراطية ويمثلون بمكانتهم، يَْحتَِفُظون كانوا
عليهم يُدرون كانوا َماديٍّا؛ إكراًما يُكرمونهم كانوا قاسية، ُمعاملة يعاملونهم كانوا وإن
الوقت يف وكانوا لهم، واصطناًعا ملكانتهم مراعاة العطاء يف عليهم ويوسعون األموال،

العملية. السياسية الحياة عن بمعزٍل يمسكونهم نفسه
يُنِْتجا؟ أْن عىس َفَماذا والِغنَى، الثروة إىل العملية الحياة من اليأس اجتمع وإذا
فلها واملدينة، مكة يف والثروة اليأس أنتج وكذلك عليه، والعكوف فيه واإلرساف اللهو
الَخيْبَة هذه عن به وتعزوا اللهو، يف وأرسفوا اليائسون، األَْغِنياءُ اف األَْرشَ بان الشُّ هؤالء

العامة. الحياة يف أََصابتهم التي
وأمثاله محمد بن األحوص ونشأ مكة، يف وأمثاله َرِبيَعة أَبي بن ُعَمُر َ نََشأ ُهنا َوِمْن

املزاح. وأهل املغنني من الطوائف هذه حولهم ونشأت املدينة، يف
آخر مؤثًرا نضيف أن نستطيع واملدينة، مكة يف وآثارهما والثروة اليأس جانب وإىل
نُْعِلُن املؤثر هذا نذكر أن قبل ونحن العربية. البالد من يليها وما الحجاز بادية يف عمل
يجد قد وأنه ُمختلفة، مظاهر يف آثاره أظهر قد وأنه الدَّرس، إىل شديدة حاجٍة يف أنه

األيام. هذه يف األدب شيوخ من شديدة صعوبة
وهو فيه، الشك إىل َسِبيَل َال حقٌّ ذلك مع ولكنه فيه، رأينا يقرون أنَّهم نحسب وما

التَّصوف. يُْشِبه وشيئًا الزُّهد به نُريد الفقر، مع اليأس نتيجة
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يائس، كل يلهو كما فلهوا أغنياء كانوا ولكنهم يائسني، واملدينة مكة أهل كان
حيل وقد اللهو، لهم يُتح َفَلْم ُفَقَراء كانوا ولِكنَُّهم يائسني، الحجازية البادية أْهُل وكاَن
نُُفوسهم يف َفنََشأ ة، َخاصَّ وبالقرآن باإلسالم، تأثروا وقد الجاهلية، حياتهم وبني بينهم
َسذاجة فيه ولكن الخالص، بالبدوي وليس الَخاِلص، بالحرضي ليَس التقوى من يشء
الَجاِهيل، لهوهم وأَْسبَاب ُحروبهم عن النَّاس هؤالء وانرصف إسالمية، رقة وفيه بدوية،
منها واستخلصوا عليها فانَْكبُّوا أنفسهم؛ إىل اإلسالم يف العملية الحياة عن ُفوا انَْرصَ كما
ال هنا التصوف لفظ أنَّ أَْعَلُم وأنا وتصوُّف، زهد نغمة ولكنها حزن من تخلو ال نغمة
الخلقية. الحياة يف األعىل املثل من يشءٍ إىل انرصفوا إنهم فُقل أريده، الذي معناه يؤدي
شديًدا: اختالًفا ُمختلفني مظهرين يف األعىل املثل إىل امليل هذ أو الزهد هذا وظهر

الذين الخوارج، هؤالء أشعار يف صدى له تجد قد الذي الخالص الديني الزهد أحدهما:
يظهر والذين الفرس، بالد يف الخوارج جيوش إىل وا ليَنَْضمُّ البوادي هذه يرتكون كانوا
غريهم شعر يف نجده ال وسذاجته اإليمان وشدة والتقوى الزُّهد من يشء شعرهم يف

الشعراء. من
البادية هذه لطموح صادقة مرآة األمر حقيقة يف هو الذي العفيف الغزل هذا واآلخر:
أهل تغمر كانت التي الفساد ألوان من ولرباءتها جهة، من الحب يف األعىل املثل إىل

أخرى. جهة من واملدينة مكة
أمية؛ بني أيام يف السياسية الحياة آثار من أثر الغزل من القسمان فهذان وإذن
قلوبهم يف وأوقعت العمل عن االبتعاد إىل الحجاز أهل السياسية الحياة هذه اضطرت
وطمحوا وعفوا فزهدوا آخرين قوًما وأفقرت وفسقوا، فلهوا قوًما أغنت ولكنها اليأس،

الغزل. من الفنني هذين ظهور أفرس كذلك األعىل؛ املثل إىل
فليس الِغناء؛ وهو عظيًما، تأثريًا الفنني هذين يف أثر آخر مؤثًرا أنىس أن ينبغي ال ثم
والعذريني واملدينة، مكة أهل من اإلباحيني أشعار يتخذون كانوا املغنني أن يف شك من
صدوًرا تصدر كانت التي األشعار هذه ولكن والغناء، للحن موضوًعا البادية، أهل من
األلوان وهذه امُلغنني حاجة تكفي أن من أقلَّ بطبيعتها كانت الفريقني عن طبيعيٍّا

والغناء. اللحن من يتخذونها كانوا التي امُلختلفة
اإلباحي الشعر من رضوبًا يَْصَطِنُعون أَنُْفَسُهم امُلَغنُّون هؤالء كان فقد وإذن
الشعر من الرضوب هذه لهم يصنعون ُشعراء ُهنَاَك َكاَن وُربََّما فيها، يغنون والعذري

آخر. حينًا الحارضة أهل وإىل حينًا البادية أهل إىل ويُضيفونها
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ُمختلفة ألوانًا الغزلني من الفريقني إىل تضاف التي األشعار هذه يف نجد هنا ومن
تصنع، وال تكلف دون الطبيعة عن صدر قد فطري أنه يف تشك ال ما منها الشعر، من
ومنها الشك، تحتمل ال ببداوة يحتفظ أو ا حادٍّ شعوًرا يَُمثِّل أو قِويَّة عاطفة يصف ألنه
قد أَنَّه تسمعه أو تقرؤه حني وتشعر ملًسا، التكلف فيه ويلمس الصنعة فيه تظهر ما

شعوًرا. ليمثل وال عاطفة ليصف ال فيه ليغنى ُعِمل
أيام النسيب نشأة الوضوح من سيارة صحيفة تحتمله ما مع َوَصْفنَا قد أَنَّا نحسب
عىل سيُعيننا ألنَّه اإلطالة، وتعمدنا هذا يف أطلنا وقد إليها، دعت التي واألسباب أُمية بني

أمية. بني أيام الغرامي القصص وهو ندرسه، الذي املوضوع فهم
أثر الغرامي القصص أنَّ — األدباء من املُحافظون يغضب أال ونرجو — نعتقد
من الشعراء أنَّ نعتقد القصص، هذا آثار من أثر الغزل أن ال بقسميه، الغزل آثار من
فقالوا ذكرناها، التي املؤثرات هذه بكل تأثروا العربية البالد يف والحارضة البادية أهل
واْحتَاَج عر الشِّ هذا َكثَُر ثم املغنون، فيه وغنى العفيف وغري العفيف عر الشِّ من قالوا ما
األقاصيص هذه الحاجة هذه إلرضاء فنشأت ببعض، بعضه ووصل تفسريه إىل النَّاُس

األدب. كتب من وغريه األغاني كتاب بها يمتلئ التي الغرامية
أُنشئت األقاصيص هذه أنَّ فيَُقدِّر ْمنَا َقدَّ ما عكس يَْفَرتَِض أن إىل الباِحُث يميل وقد
اختالف عىل الغرامي الشعر هذا نحلوا اص الُقصَّ وأن وتسليتهم، الناس لتلهية بدء بادئ

شأنها. تعظيم يف ومبالغة لقصصهم تحلية ألوانه
هذه يف يشء كل يكون أن يَْستَْلِزُم َفُهو ، الَحقَّ يَُالِئَم أْن عن بعيد االفرتاض هذا ولكن
يف طبيعية ظاهرة عر الشِّ هذا أَنَّ ْمنَا َقدَّ وقد مصنوًعا، ُمتكلًفا الشعر هذا ويف القصص
القصص نشأة ثم أوًال، بقسميه الغزل نشأة من إليه ذهبنا ما هو واألشبه العربية، البالد

ثانيًا. الغزل هذا حول
تحلية وتكلفوه اص الُقصَّ نحله قد الشعر هذا من كثريًا أنَّ نُنِْكُر ال أنَّنا عىل
هؤالء أخبار تَْقَرأ أْن ويكفي األخبار، من فيها ورد ملا وتَعليًال لها، وتزيينًا لقصصهم

كثريًا. شيئًا الشعر هذا من لتتبني وغريه األغاني يف الشعراء
والحارضة البادية أهل من ُشَعَراء أنَّ يف نَُشكُّ ال أَنَّا املوضوع: هذا يف القول وخالصة
نشأت ثم منهما، وأكثروا فأجادوهما الغزل من النوعني لهذين انَْقَطُعوا قد الحجاز يف
وسيلة واتخاذها ووصلها األشعار هذه تفسري إال غرٌض لها ليس قصص أَْشَعاِرهم حول

النَّاس. تسلية إىل
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وجود ننكر ولسنا بثينة، أحب أنه ننكر لسنا بل جميل، وجود نُنِْكُر فلسنا وإذن
تروى التي األخبار هذه أن نزعم ولكنا لُبنى، يف تغزل أنه ننكر لسنا بل ذريح، بن قيس
أحدث تكلفها وأنَّ األحيان، أكثر يف متكلفة مصنوعة ولبنى لبثينة وقيس جميل حب عن
القصص فن هو جديًدا نثريٍّا فنٍّا ذكرناهما اللذين الشعريني الفنني هذين جانب إىل

الغرامي.
فيه نقارن فصل يف للبحث موضوًعا أنفسها القصص هذه نتخذ أن يَْحُسن واآلن
الشعر إىل َعَمْدنَا ذلك من فرغنا إذا حتى عيوب، من لها وما َمَزايا، من لها ما ُ ونُبنَيِّ بينها،
امُلقبلة. األحاديث موضوع كله هذا وسيكون للبحث. موضوًعا فاتخذناه نفسه الغزيل

١٩٢٤ سنة أغسطس ٢٦ يف البوليجني،
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وأخبارهم1 الغزلون

العامري املجنون عن صعصعة بن عامر بني من أعرابيٍّا سألُت قال: األصمعي تحدث
فقلُت: تسأل؟ أيهم فعن بالجنون. ُرموا جماعة فينا كان فقد تسألني؟ أيهم عن فقال:
فأنشدني لبعضهم؛ فأنشدني قلُت: بليىل. يَُشبُِّب كان كلهم فقال: ِبَليْىل، يَُشبُِّب الذي عن

املجنون: الحارث بن مُلزاحم

تَ��م��ائ��م��ه تُ��َق��طَّ��ْع َل��ْم ِب��َل��يْ��ل��ى ولِ��ي��ًدا َه��اِئ��ًم��ا َل��ج ال��ِذي اْل��َق��ْل��ُب أَيُّ��ه��ا أَال
ت��الئ��م��ْه َط��ب��ي��بً��ا تَ��ْل��َق��ى أَْن ال��يَ��ْوَم َل��ك أَنَ��ى وَق��ْد اْل��َع��اِش��ُق��وَن أَف��اق َق��ْد أَِف��ْق
تَ��َق��اُدم��ْه يَ��ط��ول ع��ْه��ٌد وال ت��ِل��مُّ ��ٌة ُم��ِل��مَّ َل��يْ��ل��ى ت��ن��س��ي��َك ال أَج��دََّك

املجنون: كليب بن ملعاذ فأنشدني منهم؛ لغريه فأنشدني قلت:

تَ��بُ��وُع ِل��ل��ِح��س��ان َق��ْل��ٌب ال��لَّ��ْه��و إل��ى وق��اَدن��ي َل��ي��ل��ى الَع��بْ��ت ط��ال��م��ا أَال
ُدُم��وُع تَ��ْس��تَ��ِج��دُّ دم��وًع��ا نَ��َزْف��ُت ُك��لَّ��م��ا َع��نِّ��َي ��ْوِق ال��شَّ اْم��ِت��راءُ وط��اَل
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ُص��دوُع اْل��غ��داَة َل��يْ��ل��ى َه��َوى ِم��ْن ِب��ه��ا ال��ت��ي اْل��َك��ِب��ِد َع��َل��ى إِْم��س��اِك��ي ط��اَل َف��َق��ْد

امللوح: بن ملهدي فأنشدني ذكرت، ممن هذين لغري فأنشدِني قلُت:

ب��يْ��نُ��ه��ا َع��نْ��َك ح��اِئ��ٌل وَل��يْ��ل��ى س��َواه��ا ب��ِه ُع��ِدَل��ْت وم��ا ال��دنْ��يَ��ا َل��َك انَّ َل��َو
َح��يْ��نُ��ه��ا نَ��ْف��ِس��َك ودُّ إِل��ي��ه��ا يَ��ُق��ود وإِن��م��ا ف��ِق��ي��ًرا َل��يْ��َل��ى إِل��ى َل��ك��نْ��ت

هؤالء من واحد يف إن فوهللا حسبك! فقال، هؤالء. من بقي ملن فأنشدني له: قلت
اليوم. بعقالئكم يوزن ملن

بني قبيلة غري أخرى قبيلة من األعرابي هذا غري آخر أعرابيٍّا األصمعي سأل ولو
ألجابه بريَّا، أو بَعزَّة أو بلُبنى أو بثينة أو بليىل نسب قومه شعراء من شاعر عن عامر
ينسب كلهم كثريين لشعراء كثريًا شعًرا وألنشده يُْشِبُهه، شيئًا أو الجواب هذا األعرابي

اخرتاًعا. خياله اخرتعها أو ا حقٍّ وجدت قومه فتيات من بفتاة
الحجازية: عىل مرَّ قد عًرصا أنَّ من املاضيني، الفصلني يف لك قلُت كما األمر أن ذلك
بقسميه: الغزل فيهم فظهر فصلتُها، التي املؤثرات بتلك فيه تأثروا وحرضهم، بدوهم

العفيف. وغري العفيف
الكثرة أنَّ وهو األمر، هذا يف َرأْيي وا يَُغريِّ أْن يستطيعوا فلن القائلون يقل ومهما
ال رموز جميًعا هم إنما بهن، يتغزلون كانوا الالتي الفتيات ومَن الشعراء، هؤالء من
يتغزلون؛ كانوا الذين عراء الشُّ هؤالء أمثلة من مثل املجنون أو امللوح بن فقيس حقائق،
لم واللني الرِّقة من شيئًا فيها فأحدثت وعواطفهم بنفوسهم عبثت ُمختلفة امُلؤثرات ألنَّ
بهذا فنطقت الحب تغني وإىل ، الُحبِّ إىل حاجتها النفوس هذه وأحست َمألوًفا، يكن

النسيب. نُسميه الذي العذب الشعر
العرب عند ليىل أن أعلم ولكني توجد؟ لم أم ا حقٍّ العامرية ليىل أَُوجدت أدري ولسُت
يف ُقل وكذلك األبطال، عرص يف اليونان عند «هيالنة» يُشبه شيئًا كانت العرص ذلك يف
غزلهم املجهولني الشعراء هؤالء ألهمن الالتي النِّساء من وغريهن وَريَّا وَعزَّة وبُثينة لُبنى
أنَّ األوىل: يسري؛ فهمها ولكن متناقضتني حقيقتني أَُالِحَظ أَْن ُمضطر أَنِّي عىل ونَسيبهم،
جملته يف جيد األُموي العرص يف ظهوره أسباب لك وصفت الذي الُعذري الشعر هذا
جفوة، وال عنف غري يف َرَصانة َلْفَظه تُكسب التي البداوة إحداهما: بخصلتني؛ يمتاز ا حقٍّ
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العاطفة وصف يف الصدق والثانية: إسفاف. وال سخف غري يف سذاجة معناه وتكسب
ُمتكلًفا يكن لم قائله بأنَّ وتقطع به، تتأثر حتى الشعر هذا تقرأ تكاد ال بحيث وتمثيلها،
يألم رجًال كان ُقل: أو صادًقا. وصًفا أمله ويصف ا حقٍّ يألم رجًال كان وإنما ُمنتحًال، وال

األبيات: هذه إىل وانظر نفسه. يصف أمله وكان

اْل��ُم��َح��ص��ِب ِج��م��اَر ت��ْرم��ي ِم��نً��ى ب��بَ��ط��ِن س��اَع��ٍة م��ْوِق��ِف بَ��ْع��َد َل��يْ��َل��ى أََر ول��ْم
��ِب اْل��ُم��َخ��ضَّ ال��بَ��نَ��اِن أَْط��َراَف اْل��بُ��ْرِد ِم��َن ِب��ِه َق��ذََف��ْت إِذا ِم��نْ��ه��ا اْل��َح��َص��ى ويُ��بْ��ِدي
ُم��َغ��رَِّب ن��ج��ٍم أَْع��َق��اِب ف��ي ال��ص��بْ��ِح م��َع ك��نَ��اظ��ٍر اْل��َغ��َداَة َل��ي��َل��ى م��ن َف��أَْص��ب��ْح��ُت
يَ��ذَْه��ِب ال��رِّي��ُح ِب��ِه ت��ذَه��ْب أَيْ��نَ��م��ا ص��ًدى م��اِل��ك أُمَّ ي��ا غ��اَدْرِت إِن��م��ا أَال

أو ا جافٍّ معنى فيه أتجد ُمبتذًال؟ أو حوشيٍّا لفًظا الشعر هذا يف أتجُد وحدثني،
انظر ولوعة؟ أمًلا ُروحه ويف َولينًا، ًة ِرقَّ معناه ويف جالًال، لفظه يف تُِحسُّ ألسَت َسخيًفا؟
قبل، من يتعشقها أو هذه َليَْىل يعرف كان أَنَُّه أَْحَسُب وما يحج، كان الشاعر هذا إىل
الشوق هذا من لك وصفت مما تعلم ما نفسه ويف الدينية الفريضة يُؤدي ذهب ولكنه
آخر لفًظا أجد ال ألني تَصوًفا؛ أُسميه الذي وامليل األعىل، املثل إىل والطموح الجمال، إىل

عليه. أطلقه
الجميلة املرأة هذه رأى فيمن فرأى بمنى، امُلجتمع وكان الحج، إىل الشاِعُر هذا ذهب
أن يستطع لم ولكنه األُنس، إىل وطموحها الجمال إىل نفسه هوى وصادفت خلبته، التي
يبَق فلم الناس انرصف ثم شيئًا، أمرها من يتبني أن وال إليها، يتحدث أن وال ِمنَْها، يَْدنُو
أعقبته ذكرى إال نفسه، هز الذي القوي األمل هذا من ُقل أو املرأة، هذه من نفسه يف
يستطيع أن دون لها يتحرق غلة من يراها أن قبل فيه كان ما إىل وردته ولوعة، يأًسا

شفاء. لها
اللفظ يف القصد بهذا معي تعجب ألسَت الشعر؟ هذا يف تحسه الذي هو هذا أليس
كانت حني أو بالجمار، تَْرمي كانت حنَي بِمنى ساعة موقف بعد ليىل ير لم واملعنى؟
أطراف يظهر الجمار رميها كان حني بنفسه، تعبث امُلحتشمة الرَّقيقة الُحلوة َحركاتها
فليس فاتته ولكنها إليها، نفسه وطمحت املرأة هذه يف َطِمَع وقد الِحسان، أصابعها
سبيل من وليس الليل، آخر يهوي النجم إىل ينظر كما إليها ينظر فهو أمل؛ فيها له
عىل وُقْدَرتَها وثَبَاتَها قوَّتَها فسَلبَها شديًدا موقًعا اليأس نفسه من وقع وقد إدراكه، إىل

وامليول: العواطف وتتنازعها األهواء، بها تعبث أداة فهي امُلقاومة،
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ي��ذَْه��ِب ال��رِّي��ُح ِب��ِه تَ��ذْه��ْب أَيْ��نَ��م��ا َص��ًدى م��اِل��ٍك أُمَّ ي��ا غ��اَدْرِت إِن��م��ا أَال

األبيات: هذه إىل معي وانظر

ال��َم��َح��اِرِم ذاِت ال��ل��ه وُس��ت��وِر بَ��َل��ى أُِح��ب��ُك��م َل��ْن أَْن اْل��َواُش��وَن وَخ��بَّ��َرِك
اْل��ع��الِق��ِم اْج��ِت��راع إِالَّ ل��ن��ا ِش��َف��اءً تَ��ْع��ل��ِم��ي��ن��ه ال��ذي ��دُّ ال��صَّ وَم��ا أَص��دُّ
ال��نَّ��م��اِئ��ِم ألَه��ِل أُفٍّ وِب��ُك��ْم ِب��نَ��ا نَ��ِم��ي��م��ٌة تَ��ِش��ي��ع أَن وبُ��ق��يً��ا ح��يَ��اءً

الذي امَلْعنَى هذا ويف الصادقة، العاطفة هذه ويف الجيد، اللفظ هذا يف تقول فما
نفاق؟ كل من برئت التي اَحة َ الرصَّ هذه ويف اف، إِْرسَ كل من برئ

كاذبون، أنهم لتعلمني وإنك كذبوا، أصلك؛ وال أزورك ال ِألَنِّي أُحبُِّك ال أَنَِّني لك زعموا
عىل وِحْرًصا وعيلَّ، عليك إبقاء األهوال فيه وأتجشم الصد هذا أَتََكلَُّف أنِّي لتعلمني وإنك

النمائم. ألهل فأُفٍّ َرشِفك،
ثم االبتذال؛ أو بالغموض يُعاب أن وال بالكذب، يوصف أن يُمكن ال الشعر هذا مثل
ُسلطان أنَّ من لك قدمت ما تصديق تجد قصيدته، يف يميض نفسه الشاعر هذا إىل انظر

منزلة: تَْعِدلها ال منزلة إىل انتهى قد كان األعراب هؤالء نُفوس عىل امَلْرأَِة

س��اِل��ِم غ��يْ��ُر ِم��ثْ��ِل��ِه ج��اِن��ي اْل��َح��ي ع��َل��ى ج��ن��يْ��ِت��ِه تَ��ْع��َل��ِم��ي��َن َل��ْو دًم��ا َوإِنَّ
ال��لَّ��ه��اِزِم ِب��ال��رَّاِع��ف��اِت ال��ق��ن��ا إَِل��يْ��ِه أَْرَق��َل��ْت َغ��يْ��ُرِك َك��اَن َل��ْو إِنَّ��ُه أََم��ا
اْل��َم��ع��اِص��ِم واِض��َح��اِت ال��ثَّ��ن��اي��ا َك��ُغ��رِّ ُم��ْس��ِل��ٍم ُك��لُّ م��ا ال��ل��ِه َل��ع��ْم��ُر ول��ِك��ْن
ن��اِظ��ِم ك��فِّ ِم��ن ال��م��َرج��اِن َح��َص��ى ِس��ق��اَط ال��ه��َوى ِل��ِذي ال��ح��دي��َث َس��اق��ْط��َن ُه��نَّ إِذا
ال��ح��ي��ازِم ف��ي َج��ًوى إال م��ائ��ًرا َدًم��ا ن��ِج��ْد َف��َل��ْم اْل��ق��ل��وَب َف��أَق��َص��ْدَن رَم��يْ��َن

امُلسلمني ِدَماء أَْهَدر ما الشاِعُر فيها يُقسم التي األَِخريَة الثَّالثة األبيات هذه إىل انظر
الحب. يُْهِدُرها كما يشء

نفوس يف النساء حديث تَأثري يَُمثِّالن اللذين األخريين البيتني هذين إىل وانظر
قتلننا العقد، من اللؤلؤ ينثر كما ينثرنه الذي الحديث بهذا قتلننا إلينا ثن تََحدَّ إذا الفتيان؛
يضطرم جوى أيقظن وإنما تسيُل، الدِّماء هذه ترى ال فأنت دماءنا؛ يسفكن لم ولكن

الضلوع. بني
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وروعته وبهجته الشعر هذا جمال تثبت التي األمثال لك أرضب أَْن أََردُت أني ولو
فصوًال، أو فصًال له فأخصص سأعود أني عىل اإلطالة، يف وأرسفت ألطلت وصدقه
ذكرتهما اللتني الحقيقتني هاتني إحدى ألُثبت املثلني هذين من رضبت ما رضبت وإنما

حني. منذ بالتناقض ووصفتهما
أخبار أنَّ وهي أخرى، حقيقة هناك ولكنَّ جيد، جميٌل الُعذري الشعر هذا إنَّ قلُت:
هذه إىل بالقياس يُذكر شيئًا ليست أشعارهم حول نسجت التي القصص أو الُعذريني
ما عور الشُّ ِة وِحدَّ الَعاِطَفة وَحَراَرة اللَّْهَجِة صدق من األشعار هذه يف تجد فبينا األشعار؛
وتصنًعا تكلًفا إال الشعر هذا حول تروى التي األخبار هذه يف تجد ال نفسك، عليك يَْمِلُك

السخف. إىل وانتهاء امُلبالغة يف وإرساًفا
األخبار هذه سخف بني تُالئم أن تستطيع كيف هذا؟ تَُفرسِّ أْن تستطيع فكيف
حارٍّا؟ جيًدا شعًرا الفاترة السخيفة الحوادث تُلهم أن يُمكن وهل الشعر؟ هذا وجودة
ُصدوًرا َصَدَر قد عر الشِّ هذا أنَّ وهو َمذَْهبي، تَذَْهَب أْن إىل ُمضطر أنَْت إنَّما … كال!
هذه وأنَّ شعورهم، ويمثلون آالمهم ويصفون ويأملون، يشعرون كانوا قوٍم عن طبيعيٍّا
كان ما أنفسهم يف يجدون يكونوا لم هادئون رواة أنشأها بعد، فيما أُنِْشئت قد القصص
ويطمحون فيها يطمعون آمال عىل وحرسة ألم ومن وأىس، لوعة من عراء الشُّ هؤالءِ يجُد

بيشء. منها يظفروا أن دون إليها
هؤالء أقاصيص وكانت نفوسهم، يصف الغزلني هؤالء شعر كان واضحة: وبعبارٍة
هذه بني نَِجُد فإنَّا ذلك ومع الجماهري؛ إرضاء يف أصحابها طمع إال شيئًا تصف ال الرُّواة
فقد حينًا؛ عندها بالوقوف بأس ال التشابه، من ورضوبًا االختالف من رضوبًا القصص

كثرية. أشياء منها نستفيد
ال واحدة خصلة يف تشرتك جميًعا القصص هذه أنَّ يشء كل قبل أُالحظ أْن وأُِحبُّ
القصص يف تجده الذي اللفظي الفني الجمال هذا وهو األخبار، من غريها عن بها تمتاز
يَْحُسُن نََماِذَج تَْصلُح األَْخبَاِر هذه من ِقطًعا إِنَّ ُقْلُت إْن أغلو ولسُت الرواية، سياق ويف
ولكني أمثاًال. هذا من لك وسأروي اإلجادة، عىل يحرصون الذين الكتاب يتأثرها أَْن
ذلك يف الرُّواة لغة هي وإنما القصص، من النوع لهذا ميزة ليست هذه إن فأقول: أعود
اللفظي التكلف من والخلو البدوية والسذاجة والجودة الصفاء من حظ لها كان العرص،

رين. امُلتَأَخِّ الُكتَّاب عند تَِجُده َقلََّما

209



األربعاء حديث

نثر اإلجادة، عىل يحرصون الذين الكتاب، يقرأ أن ينبغي ما خري من أَنَّ وأحسُب
والتاريخ. األدب كتب من يُشبههما وما الطربي تاريخ ويف األغاني يف الرواة هؤالء

بن قيس وقصة املجنون، ة ِقصَّ القصص: هذه من ِلثَالث إال السبيل هذا أعرضيف ال
أسجل أن إىل مضطر فأنا القصص هذه عىل أحكم أن أردت وإذا جميل. وقصة ذُريح،
قصة امُلفيد، املعنى أو النافع املغزى من وأخالها وإحالة، غلوٍّا وأكثرها سخًفا أشدها أن
لها اتُّخذ الذي الرَّجل هذا شخصية لك يُبني شيئًا القصة هذه يف تجد فلسَت املجنون؛

اإلرساف. من ورضوٌب امُلبالغات من ألوان تجده ما كل بل بطًال،

الشباب، من حظ عىل كانا حني أحبها أو ِطْفلني، َكانا حنَي َليَْىل أََحبَّ َرُجٌل ح امللوَّ بن قيس
اإلنسانية للطبيعة ُمالئمة وال مألوفة غري غريبة مظاهر دائًما يظهر الُحبَّ هذا ولكنَّ

املدلهني. العشاق طبيعة حتى
عاشًقا أعرف ولسُت امللوح؛ بن قيس عىل أغمي كما عليه أُغمي َعاشًقا أَْعِرُف فلسُت
بحديٍث ليىل إليه تتحدث أن يكفي كان زفر؛ وكما امللوح بن قيس َشِهَق كما وزفر شهق
ليىل عن يشء له يذكر أن يكفي وكان عليه، مغشيٍّا وجهه عىل ليسقط تُِحبُّه أنَّها يُشعره
عليه؛ مغشيٍّا وجهه عىل ليسقط ملكروه، تعرضت أنها عىل يدل أو تُحبه، أنها عىل يدل
يقيضحياته كان عليه، مغشيٍّا وجهه عىل ليسقط ليىل عن إليه تتحدث أن يكفي كان بل
إما كلها حياته يقيض كان إِنَّه ُقل أو عليه، مغشيٍّا وجهه عىل ساقًطا أكثرها أو كلها
الهادئة الحياة يعرف يََكْد لم أو يَْعِرف لم َفُهو وْجِهِه؛ عىل َهاِئًما ا وإمَّ وجهه عىل ساقًطا

وجنون. إغماء بني مقسمة حياته كانت اضطرابًا، كلها حياته كانَْت وإنَّما الَعاقلة،
املجنون كان وإذا املجنون، قصة من تستخلصها أن تستطيع التي الصورة هي هذه
وال نفسه، ولون شخصيته تتبني أن يسريًا فليس واإلغماء؛ الجنون بني حياته أنفق قد
َمْغِيش ا إِمَّ َمِريٌض، هو وإنما خصلة، وال عاطفة له فليست وخصاله، عواطفه تتميز أن
ويُحددان نفسه يُميزان اللذان اللونان هما واملرض الُجنون إِنَّ ُقْل: أَو َمْجنُوٌن، ا وإمَّ عليه

شخصيته.
يصدر أن يُمكن فال حقيقة كان وإْن حقيقة، يَكون أْن يُْمِكُن ال الشخص هذا مثل
صادقة، لقصة بطًال يكون أن يُمكن وال نقرؤه، الذي الشعر هذا كبعض ُمتقن شعر عنه
فمن منحولة، خيالية لقصة بطًال يصلح ال هو بل بالبيمارستان، َخليٌق َرُجل هو وإِنَّما
خياله يكون أال يف يجتهد أن عليه الحق من ولكن يتخيل، وأْن الكاتب يخرتع أن الخري
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وِمْن منه ويسخروا النَّاس يَُكذِّبه أن إىل بهذا يتعرض أنَّه ذلك محاًال، واخرتاعه سخًفا
هذا غري يف لك ذكرُت فقد وكذبوه؛ املجنون قصة واضع من النَّاس َسِخَر وَقْد َخيَاِلِه،
أمره يف يختلفون أو فيه يشكون أو املجنون وجود يُنكرون الرواة من الثقات أنَّ الفصل

عظيًما. اختالًفا
يَُشكُّون وال جميًال وال ذُريح بن قيس ينكرون ال أنهم — املعقول أو — والغريب
ضعيفة سخيفة املجنون قصة ألنَّ هذا؟ َفِلَم أمرهما؛ يف يختلفون يََكاُدون وال فيهما
يكن َمْهَما إليها يطمئنوا أو لها يُؤمنوا أْن الناُس يستطيع ال وامُلبالغة، باإلحالة مملوءة

السذاجة. من حظهم
ليىل إىل يتحدث وقف املجنون أن يزعم الذي الخرب لهذا أومن أْن عىل تُريُدني وَكيَْف
يشعر! ال وهو جسمه من ونالت عليه أتت حتى برده تحرق النار فأخذت ناٌر يده ويف
عىل يهيم أن إىل ال الجنون به وانتهى ُجنَّ الرجل هذا أن أُصدق أن عىل تُريدني كيف ثم
أن ا أمَّ … اإلنسان مع يعيش كان كما معها ويعيش الوحش يستأنس أن إىل بل وجهه،
الوحش تؤثره أن ا وأمَّ مجنون! من ال فيلسوف من ولكن نفهمه، فقد الوحش هذا يؤثر

الحيوان. علماء عنه نسأل أن يحسن فيشء إليه وتأنس
بني من رجٌل يرويها التي القصة املجنون هذا أخبار ِمْن تَْقَرأ أْن فأحب هذا ومع
عذبًا لفًظا القصة هذه يف فستجد قومه؛ يف موته وأثر املجنون موت فيها ويَِصُف ُمرَّة
بوالق). طبعة ثان جزء ١٤ (صحيفة األغاني من الثاني الجزء يف وتجدها متينًا، وأسلوبًا

وما كثرية، إحالة وفيها كثريٌ، سخف فيها أصفها! بم أَْدري فلسُت جميل قصة أما
للداللة واضح وشعره ا حقٍّ وجد تاريخي رجٌل جميًال ولكنَّ املجنون؛ من أصدق أحسبها
قصته خلت ُهنا وِمْن ذاهًال؛ يكن لم بل به، مذهوبًا وال مجنونًا يكن ولم شخصيته، عىل
بألوان وامتألت األلوان هذه من خلت املجنون، قصة يف نُنِْكُرها التي األلوان هذه من
يحزن الذي الهوى هذا تُالئم وال الُعذري، الُحبَّ تناقض أنها به توصف ما أقل أخرى

حرسة. القلوب ويمأل النَّفس
القصة واضع أن عىل يدل أحدهما: اثنني؛ لونني إال األلوان هذه من لك أذكر ولسُت
رضوبًا جميل أخبار من موضع غري يف تجد فإنك املحاجاة؛ إىل مياًال ُمتكلًفا رجًال كان
أْن وأَرى الرسائل، بينهما تتصل كانت حني العاشقني هذين بني واإللغاز الرَّمز من
االستدالل. عن ولتغنيني شك، غري من ُمتكلف أنَّه معي لتَْشُعر األلغاز هذه أحد لك أروي
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الحبيبة، أبي عند من ُقلُت: أَْقبَْلَت؟ أَيَْن ِمْن يل: فقال َجميُل َمرَّة «لقيني قال: كثري تحدث
ترجع أن من بُدَّ ال فقاَل: َعزَّة، أَْعني الحبيبة، إىل قلُت تميض؟ أين وإىل فقال: بُثينة، أَعني
أستحيي وأنا اعة، السَّ ِبَها َعْهِدي فقلُت: بُثينة، من موعًدا يل فتستجدي بدئك عىل عودك
وقد الصيد ل أوَّ يف فقال: ببُثينة؟ عهدك فمتى له: فقلُت ذَلَك. ِمْن بُدَّ ال فقال: أرجع! أن
أَبرصتني ا َفلمَّ ِثيَابَها، تَْغِسل َلَها َجاِريٌة َوَمْعَها فخرجْت الدوم َوادي ِبأَْسَفل َسَحابٌَة وقعت
الثوب فأعادت الجارية، وعرفتني به، فالتحفت املاء يف ثوب إىل بيديها فرضبت أنكرتني،
وجدُت وما سائرون، أهيل فقالت: املوعد وسألتها الشمس، غابت حتى وتحدثنا املاء، يف
ِشْعٍر ِمْن ِبأَبْيَاٍت فأنزع الَحيَّ آتي أْن يف لَك فهل : ُكثرَيِّ له فقال إليها. فأرسله آمنه أحًدا
إليها، فأرسله الصواب، ذلك فقال: بها؟ الخلوة عىل أقدر َلْم إِْن الَعالَمَة هذه فيها أَذُْكر
ثالثة قال: ردك؟ ما أبوها: له فقال بهم، أناخ حتى كثري خرج ثم انتظرني. له: فقال
وبثُينة َفأَنْشدته : ُكثرَيِّ قال هاتها، قال: َعليك، أَْعِرَضها أْن فأحببُت يل عرضت أبيات

تسمع:

ُم��ْرِس��ُل وال��ُم��َوكَّ��ُل َرُس��وًال إِل��يْ��ِك ص��اِح��ب��ي أُْرِس��ُل َع��زُّ ي��ا ل��ه��ا َف��ُق��ْل��ُت
أَْف��َع��ُل ف��ي��ِه ال��ذي م��ا تَ��أُْم��ري��ن��ي وأَْن م��وِْع��ًدا وبَ��يْ��نَ��ِك بَ��يْ��ِن��ي ت��ْج��َع��ِل��ي ب��أَْن
يُ��ْغ��َس��ُل وال��ثَّ��ْوُب ْوِم ال��دَّ وادي ب��أَْس��َف��ِل َل��ِق��ي��ِت��ن��ي ي��وَم ِم��نْ��ِك َع��ْه��دي وآِخ��ُر

بُثينة؟ يا َمْهيَْم أبوها: فقال اخسأ! اخسأ! وقالْت: خدرها، َجاِنَب بُثَيْنَُة فرضبْت قال:
الدومات من ابغينا للَجارية: قالت ثم الرَّابية! َوَراءِ ِمْن النَّاُس نوَّم إذا يأَتينا كلب قالْت:
جميل إىل َفَراَح ذلك؛ من أَْعَجُل أنَا : ُكثرَيِّ فقال له، ونَْشويها َشاة لُكثرَيِّ لنذبح حطبًا

بوالق). طبعة ٧ جزء ص٨٦ (األغاني «… الدومات املوعد جميٌل: له فقال فأخربه،
ِمْن َف يَنَْرصِ أن ٍ لُكثرَيِّ أتاحت التي البديعة امُلصادفة هذه ويف القصة، هذه يف رأيك فما
األبيات هذه يف ثم الساعة؟ هذه يف جميًال يلقى وأن هو، حبيبته إىل جميل حبيبة أَِبي ِعنِْد
«… الرابية وراء من الناس نوم إذا يأتينا «كلب بُثينة: جواب يف ثم امُلتكلفة؟ السخيفة
يف لسُت أَنِّي أَُظنُّ الحد؟ هذا إىل وانخداعه بُثينة أَِبي صمْت يف ثم كلبًا، صاحبها جعلت
عىل الناس بها يندر كان التي النوادر هذه ِمْن نوٌع ة الِقصَّ هذه إِنَّ أقوَل: أن إىل حاجة

األعراب.
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وال نفهمه، كما عذريٍّ حبيب عن يصدر أَْن يُْمِكُن َال الَغْدِر ِمَن يشء الثاني: اللون
بابنتهم، ينسب ال جميًال أن الناس يف أَذَاُعوا بُثينة أَْهَل أنَّ زعموا القدماء؛ يفهمه كان كما
والتقيا بُثَيْنََة فواعد يَُكذِّبَها، أن وأراد الَقالة ِلَهِذِه َجِميٌل فَغِضَب لهم، بأََمٍة ينسب وإنما
وأخذها فاضجعت قبلت، ثم فمانعت تضجع، أن جميل عليها َعَرَض ثُمَّ ثا، فتََحدَّ ليلة ذاَت
بُثينة فرأوا الناس وأصبح فمىض، راحلته إىل نهض ذلك من جميٌل استوثق فلما النَّوُم،

شعًرا. ذلك يف جميل وقال جميل. مع كانت أنها يف يشكوا فلم بيتها، غري يف نائمة
بُثينة يُِحبُّ كان كجميل َرُجًال وأنَّ ا، حقٍّ يَُكون أْن يُمكن الخرب هذا مثل أنَّ أَتَُظنُّ

الفضيحة! هذه ملثل يَُعرِّضها أْن يستطيع شعره يف نجده كالذي حبٍّا
يظهر فيما كان ِة الِقصَّ َهِذه صانع أنَّ وهو إليه، أُشري أن يحسن آخر لون وهناك
تذكر فأنَْت أُخرى؛ جهٍة من ربيعة أبي بن وُعمر جهة، من القيس امرئ ِبِشْعِر ُمتأثًرا

أولها: التي القيس امرئ قصيدة

اْل��بَ��اِل��ي ال��طَّ��َل��ُل أَيُّ��َه��ا َص��بَ��اًح��ا ِع��ْم أال

زارها حني صاحبته مع ته بِقصَّ القصيدة هذه يف يُحدثنا القيس امرأ أن تذكر وأنت
فقال: وسهامه بسيفه واعتز ِمنُْه فَسِخَر َزوجها وذكر الليل، معها فقىض

ِب��َق��تَّ��اِل َل��يْ��َس وال��َم��ْرءُ ِل��يَ��ْق��تُ��َل��ِن��ي ِخ��نَ��اُق��ُه ُش��دَّ اْل��بَ��ك��ِر َغ��ِط��ي��َط يَ��ِغ��طُّ
أَغ��َواِل َك��أَنْ��ي��اِب ُزْرٌق وم��ْس��نُ��ونَ��ٌة ُم��ض��اج��ع��ي َوال��َم��ْش��َرِف��يُّ أَيَ��ق��تُ��لُ��ن��ي

أولها: التي ربيعة أبي بن عمر قصيدة تذكر وأنت

��ُر َف��ُم��ه��جِّ رائ��ٌح أَم َغ��ٍد َغ��داَة َف��ُم��ب��ِك��ُر غ��اٍد أَنْ��َت ن��ْع��ٍم آِل أَِم��ْن

الصبح أسفر ثم الليل، معها فقىض صاِحبته زار حني قصته فيها لنا ذكر والتي
فقال: الحي من صاحبته عليه فأشفقت ينرصف، أن وأراد

ف��ي��ثْ��أَُر ث��أْرا ��يْ��ُف ال��سَّ يَ��ن��ال وإِم��ا أَُف��وتُ��ه��م ف��ِإم��ا أب��ادي��ه��م َف��ُق��ْل��ُت

213



األربعاء حديث

إىل وانتهوا القوم وتشاور أُختها ودعْت امُلخاطرة هذه وكرهت عليه أشفقت ولكنها
وقال: إحداهن، كأنه بينهن وخرج عمر اقتنع أن

َوُم��ْع��ِص��ُر ك��اِع��ب��اِن ُش��ُخ��وص ثَ��الُث أَتَّ��ِق��ي ك��نْ��ُت م��ا دون ِم��َج��نِّ��ي ف��ك��اَن

أكثر يف جميًال لنا يُمثل فهو الرجلني؛ هذين بشعر ُمتأثًرا القصة هذه واضع كان
أْن َصاِحبَها وتأمر بثينة فتشفق يكاد، أو بح، الصُّ يُْسِفُر ثم ليًال، بُثينة ِعنَْد األحيان
أنها وتذكر عليه تُِلحُّ بُثينة ولكن َوِسَهاِمِه، بسيفه ُمعتزٍّا َفيأبى َعَليِْه، َخوًفا َف يَنَْرصِ

جميل. ينرصف وحينئذ الفضيحة، تخىش
يف ولكن ربيعة، أبي بن ُعمر ذكره ما القصة هذه يف مثل جميًال أنَّ والغريب
سفرهم، بعض يف بُثينة حي َلِقي أنَّه َزعموا ُعمر؛ ذكره مما وخزيًا إخجاًال أشد صورة
فاضطربت لها َصاِحبَة الحصاُة فأصابْت بُثينة، لينبه حصاة فرمى تقدم قد الليُل وكان
هو الجني هذا أنَّ تَْعَلُم وهي ذلك، عىل بُثينة وأََقرَّتَْها ، ِجنِّيٌّ أنه يف شكت وما وجزعت

جميل.
فأخذهما اضطجعا ثم ليلهما؛ فتحدثا جميل إىل بُثينة خلْت املرأة هذه انرصفت فلما
ُمضطجعة فرآها اللبن من صبوحها إليها يَْحِمُل َزْوِجها ُغالم وأَْقبََل الصبُح وأسفر النوم،
فاستوقفته لبُثينة َصاِحبَُة ولقيته سيِّده، يُنبئ أن يُريد َمذُْعوًرا فانرصف جميل؛ جانب إىل
يف وتَلطََّفْت الغالم فاحتجزت — ُحبِّها عىل شفيقة لبُثينة صديقة وكانت — علمه وعلمت
يصنعان. ماذا وجميل بثينة وأتمرت الجارية، وفعلت تحذرها، لبثينة لها جارية إرسال
عليه فأشفقت بُثينة ا وأمَّ وسهامه، بسيفه واعتزَّ القوم يلقى أَْن َفأََراَد َجِميٌل ا فأمَّ
ووضعت فنام أقنعته حتى به زالت وما الفضيحة، نفسها عىل وخافت قومها سيوف من
وأظهرتا جانبها إىل فاضطجعت صاحبتها جاءت ثم أخفاه، ما واألحمال الوسائد من عليه
ُمضطجعتني؛ امرأتني رأوا وإنَّما َجميًال يروا فلم وأخوها وأبوها زوجها وأقبل النوم،

بثينة. مع يومه جميٌل وَقَىض َخِجلني، فانرصفوا
كان القصة هذه واضع أن عىل إِالَّ تَُدلُّ ال وهي َكِثريٌَة، النَّحو هذا من جميل وأخباُر

قوية. شخصية له تكون أن دون وجدها حيث أخباره يلتمس الِبَضاعة َقِليَل ُمَقلًِّدا
بثينة جميل أحب والَفاِئَدة، النَّْفِع من ا تَامٍّ خلوٍّا تخلو جميل قصة أن الحق ويف
يتواعدان فكانا به، وهيامها بها هيامه واشتد غريه، وزوجوها عليه فأبَْوها وخطبها
أمر يف الُحكومة تدخلت الحال وبطبيعة الشعر، فيها يقول حياة هو وأمىض ويلتقيان،
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يف َب يَْرضِ أْن إىل فاضطر َدَمه، فأَْهَدرت جميًعا، اق الُعشَّ هؤالء أمر يف تدخلت كما جميل
مات. وفيها مرص إىل وذهب الشام، إىل وذهب اليمن إىل َفذََهَب األَْرِض،

فيزعم أُمية، بني من بالُخلفاء اتَِّصاله يَذُْكرون الرُّواة أن جميل أمر من والغريُب
امللك، عبد بن بالوليد اتصل أَنَُّه آخرون ويَْزُعم الَحكم، بن بمروان اتصل أنه بعضهم
هذه مع فكيف ِمَزاٌح؛ وبينه بينها وكان امللك، عبد عىل دخلت نفسها بُثينة إِنَّ ويقوُل:
ويموت األرض أقطار يف يهرب أن إىل اضطر حتى جميل دم لطان السُّ أهَدَر الصالت

… غريبًا!
جميل لشعر تفسريًا ببعض بعضها ُوِصل قد منحولة ُمتكلفة األخبار هذه كل
صاحبها براعة عىل املجنون كقصة تَُدلُّ ال قلُت كما القصة هذه ولكنَّ للناس، وتلهية
هذه وليست قيمتها، لها القصص. هذه خري هي أخرى قصة هناك وإنما أصحابها، أو

ضئيلة. وال قليلة القيمة
أُمية؛ بني أيام الغرامية القصص من لنا ُحِفَظ ما خري هي القصة هذه أنَّ وأَْحَسُب
خاص. لفصٍل احتاجت فُربما اليوم عنها أُحدثك ال ولكنِّي ذريح، ابن ة قصَّ بها أُريد
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ذريح بن قيس قصة الغزلون:1

عن به الرواة تحدث الذي السخف هذا إىل تقرن أن ينبغي ال ا، حقٍّ جيدة فقصة هذه أما
جميل. حب به ذكروا الذي الفتور هذا إىل وال املجنون،

القصص أنواع وضعوا الذين من امتاز قد القصة هذه واضع أن إال أظن وما
من غريها يف ما فيها فيه، يلحق ولم إليه يسبق لم والرباعة اإلجادة من بيشءٍ الغرامية
تدخل مثًال فيها عذري؛ حب منها يخلو يكاد ال التي املشرتكة الصفات هذه من القصص
منها بد ال التي املبالغات هذه وفيها حبيبته، وبني العاشق بني أو العاشقني، بني الحكومة
املرض، من لرضوب وتعرضه الخطوب من ألوانًا وتكلفه املوت عىل بالعاشق ترشف والتي
— الفرنسيون يقول كما — ذيل وال لها رأس ال التي الكثرية األحاديث هذه فيها ثم
تأويًال، له يجد أن فأراد الرواية إىل وقع جميل شعر لتفسري اخرتاعا اخرتعت إنما والتي
وتشبه جميل قصة وتشبه املجنون قصة تشبه الناحية هذه من فهي هذا، كل فيها

القصص. من غريهما
واإلتقان، بالجودة وانفرادها ونفعها قيمتها منه وتستمد به، تمتاز شيئًا فيها ولكن
والفرق تأليًفا، ألفها وإنما اخرتاًعا يخرتعها لم الخيال أن أريد إنسانية، قصة أنها وهو

١٩٢٤م. سنة سبتمرب ٢٤ يف السياسة بجريدة نُرشت 1
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يضيف أشياء يخرتع أن الكاتب يستطيع فقد واضح، والتأليف املطلق االخرتاع بني
سخيف إذن وهو الواقعة، الحياة يف أصل األشياء لهذه يكون أن دون بعض إىل بعضها
يوفق ال ولكنه الواقعة الحياة من يأخذها مختلفة أشياء بني يؤلف أن يستطيع وقد ا، حقٍّ
أو الذوق سوء أو الخطأ يف ويتورط اإلجادة فتخطئه األشياء هذه بني الصلة موضع إىل

جميل. قصة ويف املجنون قصة يف النوعني هذين تجد وأنت التأليف، رداءة
وحسن التأليف حسن إىل صاحبها وفق فقد بإزائها نحن التي القصة هذه أما
إن حتى وصفها، وأتقن الواقعة اليومية الحياة يف تجدها أشياء فيها ووصف الذوق،
لجيد، هذا وإن لحق، هذا إن تقول: أن عىل وتحملك قويٍّا صدى نفسك يف لتجد قصته
الناس بني التمسها وإنما الهواء، يف وال السماء يف وحوادثه أخباره يلتمس لم أنه ذلك
حس من يجدون ما تمثل التي عواطفهم ويف املألوفة، صالتهم ويف اليومية، حياتهم يف

وشعور.
غريب يشء وأي ابنها! وزوج امرأة بني العداوة تنشأ أن يف محال أو غريب يشء وأي
يشء أي ثم بامرأته! عنها شغل قد ابنها ألن الغضب أشد األم تغضب أن يف محال أو
لتفسد املختلفة الوسائل وتلتمس املحنقة املحزونة األم هذه تفتن أن يف محال أو غريب
فاحتكرت أقبلت التي الغريبة املرأة هذه عىل الحياة وتنغص وزوجه، ابنها بني الصلة
أي ثم وعنايته، وصفوه بوقته نفسها واختصت وأبيه أمه عن ورصفته احتكاًرا االبن
عن وقصورها ضعفها أحست كلما وحنقها األم حقد يشتد أن يف محال أو غريب يشء
ذلك إىل تسلك بينهما، الصلة قطع يف تحتال أن عىل ذلك فيبعثها الزوجني! بني اإلفساد
أخرى، مرة وغاشة مرة ناصحة آخر، حينًا وعنيفة حينًا رفيقة سبيل، من استطاعت ما
والتفسري. الفهم يسري مألوف أمر هو وإنما اإلحالة، وال الغرابة من يشء ذلك يف ليس

بطبيعتها فاألم أبنائهن، وزوجات األمهات بني عنيفة قديمة الخصومة أن نعلم ونحن
يف ينازعها أال عىل الحرص كل وحريصة ووده، ابنها بحب تستأثر أن إىل امليل شديدة
يستقبل قويٍّا شابٍّا ابنها ترى تكاد ال متناقضتني عاطفتني بني تردد وهي منازع، ذلك
وزعيم زوًجا تراه أن إىل الشديد بامليل تشعر حتى قوته وعنفوان شبابه روعة يف األيام
حتى االغتباط، أشد مغتبطة ا حقٍّ سعيدة بذلك وهي فيه، وتجد تزويجه يف فتسعى أرسة،
انتقلت سعيد، الجديدة الحياة بهذه أنه وأحست زوًجا، ابنها ورأت تريد ما لها تم إذا
كان ما عىل فندمت مناقضة، أشد تناقضها أخرى عاطفة إىل األوىل العاطفة هذه من
املرأة هذه وكرهت ووده، االبن هذا عطف من فاتها ما عىل وأسفت ابنها، تزويج من
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امليل تحس أن تلبث ال ثم ومودته، وعطفه ابنها حب يف فشاركتها أقبلت التي الجديدة
ويجب منها، وتنقمه عليها تنكره ما الجديدة املرأة هذه سرية يف تجد وأن الخصومة إىل
قائمة هي وإنما وحدها، األثرة عىل قائمة ليست عندها العاطفة فهذه األم، ننصف أن
هي تكون أن تريد عليه، والعطف ابنها بحب تنفرد أن تريد فاألم أيًضا، اإليثار عىل
جهة من ننصفها أن يجب ثم إيثارها، يف أِثرة هي إليه، وتحسن ابنها ترأم التي الوحيدة
تكاد وال إيثاًرا، منها وأقل أثرة منها أشد هي بل األم، من أثرة أقل الزوج فليست أخرى،
واالنفراد بزوجها االستئثار إىل بطبيعتها تنزع حتى الجديدة حياتها يف تستقر الزوجة
وعن غريها إنسان كل عن رصفه يف — جاهلة أو عاملة — تجتهد وحتى وعطفه، بحبه
وإنما إليها، امليالة الخصومة يف الراغبة هي وحدها األم فليست وإذن سواها، يشء كل

اضطراًما. نارها وتزيد الخصومة هذه عىل تعني أيًضا الزوج
تحسن أن يعجبون وإنما له، يعجبون وال الناس ينكره ال مألوف يشء هذا كل
فعداوة امرأته، وأم الزوج بني الصلة تحسن أن يعجبون كما ابنها، وزوج األم بني الصلة
طبيعيٍّا يكون أن يوشك الذي اليشء وهذا طبيعيٍّا، يكون أن يوشك يشء واألصهار األحماء
حظٍّا اإلتقان من وبلغ وأجاد فأحسن لقصته، أساًسا القصة هذه واضع اتخذه الذي هو

عظيًما.
اختالًفا املوقف هذا مثل يف يختلفون الرجال أن وهو آخر شيئًا نالحظ أن يجب ثم
أن يستطيع والذي وسعادته، نفسه يف إال يفكر ال الذي األرس القوي الرجل فمنهم شديًدا،
نفسه، إلخالصهما مختلفتان ولكنهما حبه، يف مخلصتني امرأتني بني التنازع هذا يقاوم
إحداهما، إىل ينحاز أن دون تلك، وينصف وزوجه، أمه بني فيعدل يقاوم أن يستطيع
وتضطره أمه عن فترصفه الزوجي الحب ِقبَل من تأخذه أن إحداهما تستطيع أن ودون
من ضعفه فتستغل األمومة قبل من تأخذه أن األخرى تستطيع أن ودون العقوق، إىل
وإما بيته يف العرشة ييسء أن إىل إما وتضطره املنزلية حياته عليه وتفسد الناحية هذه
األسف مع والكثرة نادر، مثل هو وإنما شائًعا مثًال ليس الرجل هذا ولكن الطالق، إىل
وييسء العقوق يف فيتورط زوجه إىل الرجل ينحاز أن فإما الجهتني، إحدى من ضعيفة
أن وإما النفس، هذه منحه من عىل نفسه مؤثًرا املايض، عن املستقبل مؤثًرا أبويه إىل

األرسة. به وتشقى بأرسته ويشقى أبويه إىل فينحاز يضعف
أمره عىل يغلباه أن أبواه استطاع فقد هؤالء، من القصة هذه بطل كان وقد

الطالق. إىل ويضطراه
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وأنها واملبالغة، اإلحالة عن القصص أبعد ذريح بن قيس قصة أن تتبني كله هذا من
عاطفة من بطلها به اختص بما تمتاز القصة هذه ولكن آنًفا، قلت كما إنسانية قصة
الحب وهذا العاطفة هذه وحول شديد، الوفاء عىل وحرص حب، يعدله ال وحب قوية،
نتلمس أن أو نخترصها أن أردنا فإذا آخرها، إىل أولها من القصة تدور الوفاء وهذا
أن يريد رجل … والحب الرب بني جهاد إنها نقول: أن استطعنا عليها تقوم صيغة لها
فيضحي الخصلتني، هاتني بني التوفيق عليه فيستحيل لزوجه، ووفيٍّا بأبويه برٍّا يكون
إىل وتضطره كلها، حياته عليه تنغص التضحية هذه ولكن األخرى، سبيل يف بإحداهما
خلقية نفسية قصة إذن فقصتنا تحىص، تكاد ال األلم من ورضوب الهول، من ألوان

الكلمتني. لهاتني الحديث باملعنى
يقولون، كما دوًرا فيها لعبوا قد ممتازين أشخاًصا بأن أيًضا القصة هذه تمتاز
هؤالء من اكتسبت ثم قليل، غري الجالل من شيئًا األشخاص هؤالء من فاكتسبت
خيالية قصة أنها وتعتقد الحقيقية، منزلتها تنزلها أن عىل يحملك شيئًا أيًضا األشخاص
تدخل نتصور أن اليسري من فليس واقعة، حقيقية قصة تكون أن من أكثر مخرتعة
من لفتاة البادية فتيان من فتى عشق يف عنهم هللا ريض عيل ابني والحسن الحسني
يف قريش أرشاف من نفر مع تدخلهما نتصور أن اليسري من وليس البادية، فتيات

ملتاًعا. عاشًقا لريضوا الزوجني بني التفريق

يتخذها أن وأراد أسفاره، بعض يف إليها وتحدث رآها ألنه لبنى ذريح بن قيس أحب
تنتقل أن يكره وكان مثريًا، كان هذا أباه ألن شديدة؛ ممانعة أبيه من فوجد له زوًجا
قومه، أرشاف من رشيف إىل ابنه يصهر أن يريد وكان آخرين، قوٍم إىل قومه من الثروة
إليه فتوسل — الرضاعة يف أخاه وكان — عيل بن الحسني إىل لجأ قيس منه أيس فلما
مع فركب إليه، وأرسع ذلك الحسني وقبل الزواج، هذا يف لبنى أبي وبني بينه يتوسط أن
يزوره، أقبل قد هللا رسول ابن الشيخ رأى فلما لبنى، حي كان حيث البادية إىل قيس
للحسني ذكر ولكنه الشيخ فقبل الخطبة، بهذه إليه الحسني وتحدث به، واحتفى أكرمه
األمر هذا يف الوجه وأن تجاوزها، اليسري من ليس وأخالًقا عادات للعرب وأن عربي أنه
الغني الفتى هذا من ابنته يزوج أن يكره وأنه ابنته، إليه فيخطب قيس أبو يأتي أن
الشيخ من الحسني وقبل يحب، ال بما العرب فتتحدث أبيه من رضا غري عىل الرشيف
حي يقيم كان حيث البادية إىل أخرى مرة ارتحل ثم قيس، مع أدراجه فرجع العذر هذا
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وتحدث مكانه، وأجل فأكرمه نهض إليه مقبًال هللا رسول ابن قيس أبو رأى فلما قيس،
هي وما أمًرا، هللا رسول البن يرد أن وكره الشيخ فأذعن الخطبة! هذه بأمر إليه الحسني

الزواج. وكان البنه ابنته إليه فخطب لبنى، أبو حيث إىل ارتحل أن إال
وغريهما وجميل املجنون من حظٍّا أحسن مغتبًطا سعيًدا الزواج بهذا قيس وكان
األبطال لهؤالء يتح لم ما له أتاح قد الدهر أن ذلك الغرامية، القصص هذه أبطال من
وال وبثينة، ليىل أهل مقالة يقولوا أن لبنى أهل يستطع ولم حبه، وبني بينه يحل فلم
يزعمون كانوا الذين أنصدق نصدق؟ الفريقني فأي لعار، مخافة الزواج هذا ينكروا أن
بني يحولون بحيث البدوية ونظمهم عاداتهم يف والغلظة القسوة من كانوا العرب أن
أن إلينا تحدثوا الذين نصدق أم القالة، وسوء الفضيحة مخافة حبهما ظهر إذا املحبني
وتحدث ظهر الذي الحب هذا برغم حبيبها من الفتاة هذه تزويج يكره لم لبنى حي
تدخل أن وهو املتناقضني، الوجهني هذين بني للتوفيق سبيًال هناك إن نعم! الناس؟ به
أهل وأكره سعادته، لقيس أتاح الذي هو الزواج هذا ويف الخطبة هذه يف عيل بن الحسني

ونظام. عادة من العرب توارث ما ويخالفوا الزواج هذا يقبلوا أن عىل لبنى
اخرتع حني بديع اخرتاع إىل وفق قد القصة هذه واضع فإن يشء من يكن ومهما
الكئود العقبة هذه ليجتنب الزواج هذا يف عيل بن كالحسني املكانة عظيم شخص تدخل

يلتقيا. أن للعاشقني تبيح ال سنة أصبحت حتى القصاص أقامها التي
سعادة منه أقل لبنى تكن ولم ا، حقٍّ الزواج بهذا سعيًدا ذريح بن قيس كان
كان وكما وبثينة، جميل بني مشرتًكا كان كما مشرتًكا، بينهما العشق كان فقد واغتباًطا،

العامرية. وليىل امللوح بن قيس بني مشرتًكا
انرصفا حتى يلتقيان يكادا لم العاشقني هذين بأن أحدثك أن إىل حاجة يف ولست
عىل وقع قد الزواج هذا أن لك ذكرت وقد يشء، كل وعن إنسان كل عن عشقهما إىل
أال غريبًا فليس أجنبي، حي إىل الثروة تنتقل أن يأبون كانوا ألنهم قيس؛ أهل من كره
الخصومة تعلم وأنت البغيض، منزلة منهم تنزل أن غريبًا وليس حسنًا، لقاء لبنى يتلقوا
حبهما يف مرسفني كانا الزوجني أن ذلك إىل أضفت فإذا أبنائهن، وزوجات األمهات بني
من الرواة به تحدث ما ويرس سهولة يف فهمت إنسان، كل وعن يشء كل عن به منرصفني
مالطفتها يف يمِض ولم ذاتها يف وقرص أهملها أنه منه ونقمت ابنها نكرت قيس أم أن
ولكنها الرش، لها وأضمرت لبنى عىل فوجدت الزواج، قبل عليه كان ما عىل ومودتها
باألمر ابنها تجاهر أن من فطنة وأشد وأحذق أمهر وهي عظيم، النساء وكيد امرأة،
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إحدى إىل إال تصل لم ذلك فعلت إن فهي ذاتها، يف تقصريه عليه وتنكر وتلومه فتعاتبه
ذلك، تريد ال وهي لبنى، ويمسك ومالطفتها برها إىل فيعود ينصفها أن فإما اثنتني:
إال وتعللها أمه عتاب يزيده فال ا، عاقٍّ جافيًا، ابنها يكون أن وإما الطالق. تريد وإنما
عن األم انرصفت لهذا الطالق؛ تريد وإنما ذلك تريد ال وهي عليها، وحرًصا للبناه حبٍّا
أذنه، والتزمت الشيخ إىل أقبلت وإنما شيئًا، له تظهر ولم عليه تتعلل ولم تلمه فلم ابنها
فأنت عسريًا، هذا يكن ولم تريد، كانت ما إىل وصلت حتى وتغريه تحرضه به زالت فما
الضخمة بثروته يضن كان أنه تعلم وأنت كارًها، الفتاة هذه خطب قد الشيخ أن تعلم
عقيم، املرأة هذه أن له وزينت الضعيفة، الناحية هذه من زوجه فأخذته لبنى، حي عىل
لبنى إىل قيس بعد الثروة فستنتقل وإذن يعقب، فلن وحدها أمسكها إذا قيًسا وأن
يطلق أن فإما فيه، خري ال لغًوا عقيًما وجوده ويصبح الشيخ نسل وسينقطع وحيها،
غري إىل يهواها كان إذا لبناه قيس يمسك أن وإما له، تعقب أخرى زوًجا له ويتخذ لبنى

الثروة. تنتقل وال النسل ينقطع ال حتى له تعقب أخرى يتزوج أن عىل ولكن حد،
إليه، يطمنئ وال يقبله ال وكيف إليه، واطمأن الكالم هذا الشيخة من الشيخ وقبل
يحرص أن طبيعيٍّا أليس النسل! واتصال الخلود عىل اإلنسان يحرص أن طبيعيٍّا أليس
كالم الشيخ وقبل آخرين، قوم إىل انتقالها ويكره قومه يف بثروته يحتفظ أن عىل اإلنسان
وكان امرأته، إليه به أوحت بما إليه وتحدث قومه مشيخة له وجمع ابنه ودعا امرأته
تحدث برئ فلما املوت، عىل وأرشف اعتل قيس كان فقد صالحة، فرصة لذلك انتهز قد
له، عقب ال وأنه املوت عىل وإرشافه علته له ذكر قومه، بمحرض الحديث هذا أبوه إليه
ولًدا منها يرزقه هللا لعل أخرى امرأة يتزوج أن إليه وطلب ولود، غري املرأة هذه وأن
قال رضة، لها يتخذ أو امرأته يسوء أن وكره ذلك عليه قيس فأبى ثروته، ويرث يرثه
هنالك الزواج، من اآلخر النوع بهذا امرأته يسوء أن وكره قيس فأبى باإلماء، فتَرسَّ أبوه:
ذلك، قيس وأبى امرأته، ليطلقن ابنه عىل فأقسم أقصاه، إىل األمر من وانتهى أبوه غضب
أخذ ثم الطالق، عىل املوت يؤثر أنه أبيه إىل الشاب أعلن حتى بينهما الخصام واشتد
يخلد آخر ولًدا يرزقه أن هللا لعل هو يتزوج أن عليه عرض ثالث: خصاٍل بني أباه يخري
ومعه عنه يرتحل أن قيس عليه فعرض فضلة، يفَّ فما الشيخ: قال ثروته، ويرث اسمه
قال أرىض، ال الشيخ: قال منها، برئ التي علته يف مات قد ابنه أن يفرتض وأن لبنى،
سقف يكنه ال وأقسم الشيخ فأبى أسلوها، لعيل وحدي وأرتحل لبنى عندك فأترك قيس:

يطلقها. حتى أبًدا بيت
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تتنازعه قيس إىل انظر والحب، الرب بني العنيف الجهاد مظاهر من مظهر أول وهذا
بأبيه. والرب زوجه، حب القويتان: العاطفتان هاتان

أضحى إذا كان الشيخ أن فزعموا ا، حقٍّ عنيًفا قويٍّا الجهاد هذا لنا الرواة مثل وقد
الشمس، حر هو وتلقى بردائه، فأظله ابنه وأقبل يشء، منها يظلله ال للشمس تعرَّض
ويتبادالن ويبكيان فيعتنقان لبنى إىل ينرصف حينئذ الفيء، يفيء حتى كذلك يزل ولم
وتهلكني، نفسك فتهلك أباك تطيع أن قيس يا احذر لبنى: له وتقول التشجيع، ألفاظ

املقاومة. يف ومضيه وصربه ووالءه وفاءه لها فيؤكد
أن والغريب الرواة، يختلف املقاومة؟ وهذه الجهاد هذا يف الدهر من قيس أنفق كم
قيًسا أن الرواة بعض ذكر املألوف، من وأدناها الحق إىل الروايات أقرب ينكر الفرج أبا
ليست يوًما أربعني ألن يرىض؛ ال الفرج أبا ولكن السالح، ألقى ثم يوًما أربعني قاوم
أو سنة قاوم قيًسا أن تزعمان اللتني األخريني الروايتني إحدى إىل أميل وهو يُذكر، شيئًا

سنني. سبع
يميضيف أن الشاب هذا يستطع ولم الحب، عىل انترص الرب فإن يشء من يكن مهما
أول يف يعيش كان إنه أي الرضاعة؛ يف للحسني أًخا كان قيًسا أن تنَس وال أبيه، عقوق
بالوالدين الرب يف الدين وأمر ووصاياه، بالدين التأثر شديد فكان باإلسالم، الناس عهد
انترص أبيه، مرضاة ابتغاء بامرأته قيس فضحى التواء، وال تردًدا يحتمل ال قاطع رصيح
قيس يكد فلم منكرة، هزيمة إال يكن لم إنه قل بل كامًال يكن لم انتصاره ولكن الرب،
األمر أول أصابه الحياة، يطلق وكاد وسعادته، وأمنه عقله معها طلق حتى لبنى يطلق
بهذه ينطق لم أنه إليه وخيل لبنى، طلق أنه يصدق فلم الذهول، يشبه يشء أو ذهول
وأقبل عدتها لبنى قضت فلما العرى، وأمتن األسباب أوثق تقطع أن هللا أراد التي الكلمة
أخذ ثم الصواب، إىل َفُردَّ أهلها ممانعة حاول وكأنه ذلك، قيس أنكر فاحتملوها أهلها
بيتها إىل عاد ثم عنه، غابت حتى ببرصه يتبعها وأخذ فوقف أنذر، حتى ركبها يتبع
ذلك يف وينشئ عليها دموعه ويسكب ترابها يف خده ويمرغ فيقبلها آثارها يتلمس وأخذ

وأرقه. وأعذبه الشعر أجمل
السخف تبلغ أن دون ولكن املجنون، قصة تشبه قيس قصة أخذت الوقت ذلك من
أرشت الذي اإللغاز أو الغدر أو الكلف تبلغ أن دون ولكن جميل، قصة وتشبه املحال، أو
ألنها ولوعة؛ حزنًا القلب لها ينفطر مؤملة إنسانية قصة هي وإنما املايض، الفصل يف إليه
من طالق عىل أكره إنسان أيدينا بني وإنما دهش، عىل تحمل وال عجب عىل تبعث ال
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له، ويلتاع عليه ويتحرس يبكيه فهو وبينه؛ بينه حيل وقد هواه، نفسه تبعت ثم يحب،
أو السلو إىل يجد أن دون ويتعزى يسلو أن يف أريب عاقل كل يجتهد كما يجتهد وهو
قبل. من يعرفه يكن لم لون الحب من ناله عزاء أو سلوٍّا حاول كلما بل سبيًال، العزاء
مصنوعة أنها أرى أيًضا فأنا متكلفة، مصنوعة إنها تقل وال األبيات هذه إىل وانظر
التي األبيات فهذه وإذن مصنوعة، موضوعة كلها القصة إن لك: أقل ألم ولكن متكلفة،
كلما الحب من ألوان يف وافتنانه السلو، عن قيس عجز من إليه أرشت ما تمثل لك أرويها

األبيات: هي وهذه آخر، لون منها عليه أقبل لونًا منها قىض

يُ��وَص��ُف ال��ن��اِس س��ائ��ِر ف��ي م��ث��ًال ل��ه��ا أَِج��ْد ل��ْم ال��ح��بِّ ِم��ن أَْص��ن��اًف��ا أُح��بُّ��ِك
ي��تَ��ك��لَّ��ُف ب��م��ا ِم��ن��ه ِب��م��ْع��ِرَف��ِت��ي وَرح��م��ٌة ل��ْل��َح��ب��ي��ِب ح��بٌّ ف��ِم��نْ��ُه��ن
تُ��ت��َل��ف ال��نَّ��ف��س ك��اَدِت إِال اْل��َق��ْل��ِب َع��َل��ى ِذْك��ُره��ا ال��دَّْه��َر يَ��ْع��ِرَض أَالَّ وم��نْ��ُه��نَّ
أَْل��َط��ُف ال��رَّوح ِم��َن نَ��ف��س��ي َل��َدى وُح��بٌّ ظ��اِه��ٌر وال��لَّ��ون ِب��ال��ج��س��ِم بَ��دا وُح��بٌّ

جميل، عىل جميل وأهل املجنون عىل املجنون أهل عرض كما أهله، عليه عرض وقد
من املجنون أصاب ما أصابه وقد جميل، أبى وكما املجنون أبى كما فأبى، يتزوج أن
أهل اجتهد كما أهله واجتهد املوت، عىل به أرشف ولكن الجنون، به يبلغ لم مرض
النساء فعجز األطباء، إليه ودعوا والفتيات، النساء به فأغروا وشفائه، تسليته يف املجنون
وقد إياه، أبيه وعظ منه يبلغ ولم شفائه، عن األطباء وعجز استصبائه، عن والفتيات
قال كما كان وإنما بيشء، ذلك من يظفر فلم باألسفار عنها والتسيل الرحلة يف اجتهد

هو: أو كثري أو جميل أو املجنون

س��ب��ي��ِل ِب��ُك��لِّ ل��يْ��َل��ى ل��ي تَ��م��ثَّ��ُل َف��ك��أَنَّ��م��ا ِذك��َره��ا ِألَن��س��ى أُِري��د

لبنى طلب من العشاق من وغريهما وجميل املجنون فيه أخذ قد كان فيما أخذ ثم
كما ذلك، أهلها فكره إليها، فيها يخلص والفرص األوقات واختالس لحبها والتعرض
وبثينة، ليىل أهل شكاه كما السلطان إىل ذلك وشكوا بثينة، وأهل ليىل أهل ذلك كره
دم أهدر كما ذريح، بن قيس دم فأهدر وبثينة، ليىل أمر يف تدخل كما السلطان وتدخل

جميل. دم أهدر وكما امللوح، بن قيس
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امللوح؛ بن قيس قصة يف وال جميل قصة يف نألفها لم وثبة تثب هنا القصة ولكن
بنساء يكلفون العشاق هؤالء نجد عجيبًا، أمًرا وغريهما القصتني هاتني يف نجد فقد
ألزواجهن وفيات وهن فتزوجن، ألهلهن خضعن قد النساء هؤالء ولكن أيًضا، بهم يكلفن
العاشقني هؤالء أهل كان حتى ولوعة، حرسة العاشقون عليه يتحرق ما وينلنهم يصلنهم
ويمنحن يخدعنهم لنساء واأللم الحب ويعريونهم والسخرية، للهزء موضوًعا يتخذونهم
يخترص الذي البيت هذا يقول أن املجنون استطاع وحتى آخرين، لرجال وودهن حبهن

العجيبة: الحال هذه

ابْ��ت��الن��ي��ا َل��يْ��ل��ى غ��ي��ِر ب��ش��يءٍ ف��ه��ال ب��ح��بِّ��ه��ا واب��ت��الِن��ي ِل��َغ��ي��ري ق��َض��اه��ا

القصص توارثته الذي املوقف هذا إىل تنتهي أن من بد يكن فلم قيس قصة أما
كجميل قيس يصبح حتى قيس، غري رجًال لبنى تتزوج أن من بد يكن لم أي الغرامية؛
سعة من امتاز القصة هذه واضع ولكن آخر، رجل عليها يتسلط بامرأة هائًما واملجنون
هذه تخيل أنه ذلك وجميل، املجنون أصحاب به يمتز لم بما املدخل ولطف الحيلة
العزاء يلتمس األرض يف يرضب قيس فأخذ قيس، دم أهدر معاوية أن وهي الحيلة،
إليها فتحدث لبنى تشبه وضيئة صبيحة فتاة ورأى فزارة بني من بحي فمر والسلوان،
أن يلبث لم أخ الفتاة لهذه وكان له، والتاع لذلك فاضطرب لبنى، اسمها فإذا وسألها
قيس وتزوج بالرضا، ظفر حتى به َزاَل وما أخته، يتزوج أن يف عليه فألح قيًسا عرف
يكد لم ولكنه أخرى، جهة من لبناه فيها يجد أن ومحاوًال جهة، من متورًطا الفتاة هذه
فلم زوجه، وبني بينه القديمة لبناه قامت حتى الجديدة امرأته إىل ويخلو الزواج يتم
لم ولكنه إليها يعود أن عىل وتركها ارتحل ثم منها، يدنو أن وال إليها ينظر أن يستطع

يعد.
ما كثريًا االخرتاع هذا أن إىل ألفتك أن البديعة الحيلة هذه من أنتقل أن قبل أريد
بينهم حيل عشاًقا الحديث الفن يف تجد ما وكثريًا الحديث، الغرامي القصص يف تجده
ومهما كثريًا، أو قليًال شبًها يشبهنهن أخر نساء يف يلتمسونهن فأخذوا عشيقاتهم، وبني
والحرمان والوجد األلم من لبنى وكانت لبنى، إىل الزواج هذا خرب وصل فقد يشء من يكن
بهذا فامتازت قيس، رفضه كما الزواج رفضت قد وكانت قيس، عليه كان ما مثل عىل

وبثينة. ليىل من
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رجل من ابنته يزوج أن لبنى أبي عىل أشار قيس دم أهدر ملا معاوية إن الرواة: قال
أخذتها الفزارية مع قيس أمر من كان ما بلغها فلما الزواج، تأبى لبنى وكانت له، سماه
وارتحلت الرجل، هذا وتزوجت فقبلت خيانته بمثل تجزيه أن فأرادت والحنق الغرية
حزن أجله من وأخذه واعتل له فاضطرب قيًسا الخرب وبلغ فيها، فأقامت املدينة إىل معه

شديد.
املوروث، املوقف هذا إىل بقيس االنتهاء يف القصة واضع تلطف كيف ترى فأنت
لبنى يطلب ال فأخذ قيس وجه تغري الوقت ذلك ومن متزوجة، امرأة يعشق من موقف

املدينة. يف يطلبها وإنما البادية، يف
يدنو أن أراد قيًسا أن زعموا فقد الناقة، قصة منها لذيذة، أحاديث ذلك يف وللرواة
اإلبل هذه فبائع املدينة إىل مرتحل أنه ألهله وزعم أبيه، إبل من قطعة فاقتطع لبنى من
املدينة، إىل وذهب له، يسمع لم قيًسا ولكن فالمه، أمره دخيلة أبوه وعرف لهم، فممتار
ليقبض بيته وواعده منه، فاشرتاها ناقة فساومه رجل عليه أقبل إبله يعرض هو فبينا
يعرف هو يكن ولم يعرفه ال قيس وكان لبنى، زوج املشرتي هذا وكان قيس وقبل ثمنها،
لتنبئ بالخادم فصوت الناقة ثمن يلتمس صاحبه دار إىل ذهب الغد من كان فلما قيًسا،

بمكانه. سيدها
أشعث باله ما تسأله أن الخادم أمرت دخل فلما نغمته، لبنى وعرفت الرواة: قال
لبنى قالت الحياة، عىل املوت واختار األحبة فارق من حال هذه قيس: فأجاب أغرب؟
لبنى رفعت أن إال هي وما قصصه، يقص قيس فأخذ حديثه، يحدثنا سليه للخادم:
ونهض باكيًا انفجر ثم قيس، فبهت قالوا: حديثك، عرفنا قد حسبك وقالت: سرتها
قالوا: يجيب، فال يدعوه البيت وصاحب يشء، عىل يلوي ال ومىض رحله فاغرتز مرسًعا

عرفته. ما قال: قيس! هذا ويحك! لزوجها: لبنى فقالت
قريش من لرجل زوًجا كانت والتي بريكة، تسمى التي املرأة هذه قصة ومنها
فتلطفت لبنى، وبني بينه تصل أن إليها وتوسل قيس إليها فقصد املدينة، يف رشيف
عينه يمأل لم أنه لصاحبته قيس وأقسم وتعاتبا فتحدثا بينهما، جمعت حتى ذلك يف
تفعل لم ولكنها إليه، تعود أن عىل تركته ثم صلة، وبينها بينه كانت وال الفزارية من

املدينة. عن فانرصف
واحًدا خربًا إال منها أذكر ال لبنى وحال قيس حال لنا تصف كثرية أخرى وأخبار
شعر أن زعموا الزواج، قبل له وفية كانت كما الزواج، بعد لصاحبها لبنى وفاء لنا يمثل
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لبنى زوج لذلك وتأذى فأكثروا، املدينة يف املغنون فيه وتغنى الناس وتناقله شاع قيس
رغبة تتزوجه لم أنها إىل ولفتته عنيًفا جوابًا فأجابته الرواة: قال والمها، المرأته فتنكر
أن قيس عىل مخافة قيس دم السلطان أهدر حني تزوجته وإنما عنده، فيما وال فيه
متى فراقها يستطيع وأنه شيئًا أمرها من عليه تخف لم أنها له ذكرت ثم فيقتل، يعرض
كان لقد حتى ذلك يف وبالغ ويرتضاها، لها يتلطف الوقت ذلك منذ فأخذ قالوا: أحب،

فيها. قيس شعر يغنينها الجواري يحرض
والفائدة، واإلتقان الجودة من ذريح بن قيس قصة به تمتاز ما لك يمثل ذلك كل
يكاد املبالغة من بعيد ألنه قيم؛ كله وسياقها متني، أساٍس عىل يعتمد ألنه قيم؛ فأولها
الناس من أن ذلك األزهريون، يقول كما قوالن، ففيه آخرها أما العقل، يقبله ال مما يخلو
املجنون أن تذكر وأنت واملجنون، جميل كآخرة ذريح بن قيس آخرة تكون أن أراد من
فيجب الحب، قتله كالهما مرص، يف غريبًا مات جميًال وأن األودية، بعض يف ميتًا وجد
قبله، من حزام بن عروة قتل وكما صاحبيه، قتل كما ذريح، بن قيس الحب يقتل أن
وفيه العدل، وظفر الحب انتصار فيه آخر، انتهاء القصة هذه تتهي أن أراد من ومنهم

كله. كمًدا ليس الربيء الطاهر العشق أن إىل اإلنسان اطمئنان
عن انرصف إليها وتحدث لبنى لقي أن بعد قيًسا أن عىل وهؤالء أولئك اتفق وقد
دمه، به أهدر الذي األمر إلغاء السلطان إىل يطلب أن يريد الشام إىل فارتحل املدينة
من يزيد له فظفر يريد، كان ما إليه وطلب لقيه حتى معاوية بن يزيد إىل فتلطف قالوا:

األمر. هذا بإلغاء أبيه
إىل يكتب أن عليه عرض حتى بقيس الرفق يف بالغ يزيد أن زعم من الرواة ومن
السلطان ألغى وقد ذلك أبى قيًسا ولكن تطليقها، عىل لبنى زوج ليحمل املدينة وايل

شاء. حيث يقيم وأن يذهب أن له وأباح دمه، إهدار
لبنى يتتبع حياته بقية قىض قيًسا أن فيزعم أكثرهم فأما الرواة، يختلف وهنا
مات أو عليها حزنًا وتبعها لبنى ماتت حتى حينًا، عنها وينأى حينًا، املدينة من فيدنو
من يوم يف نخصص أن من بد وال — عتيق أبي ابن أن فيزعمون هؤالء غري وأما قبلها،
بن هللا وعبد والحسني الحسن إىل قيس تأمني بعد سعى — عتيق أبي البن فصًال األيام
عيلَّ يأباها أن أخىش رجل عند حاجة يل إن لهم: فقال قريش أرشاف من وجماعة جعفر
يوًما فواعدهم مبتذل، منا لك ذلك قالوا: وأموالكم، بجاهكم فيها إليه أتوسل أن وأريد
الرجل فتلقاهم يريد، ما يعرفون ال وهم لبنى زوج إىل معهم ذهب ثم فيه، إليه اجتمعوا
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كائنة مقضية هي قال: عندك، له حاجة يف إليك بنا يتوسل هذا إن فقالوا: حسنًا، لقاء
تطلق أن فحاجتي عتيق: أبي ابن قال قوله، فأعاد عتيق، أبي ابن فاستعاده كانت، ما
يقدرون كانوا ما ألنهم قريش؛ من األرشاف هؤالء واستخزى امرأته، الرجل فطلق لبنى،

الزوجني. بني للتفرق بهم يتوسل عتيق أبي ابن أن
عتيق: أبي ابن يمدح وقال لبناه، قيس وتزوج

َص��دي��ِق ِم��ْن َخ��ي��ًرا اإلِْح��س��اِن ع��ل��ى يُ��َج��اِزي م��ا أَْف��َض��َل ال��رْح��م��ُن َج��َزى
ع��ِت��ي��ِق أَب��ي ك��اب��ن أَْل��َف��يْ��ت ف��َم��ا ج��م��ي��ًع��ا إِْخ��َوان��ي ج��ربْ��ُت ف��ق��ْد
ال��ط��ِري��ِق ع��ِن ف��ي��ِه ِح��ْدت َوَرأٍي َص��دٍْع ب��ع��َد َش��م��ِل��ي ج��ْم��ِع ف��ي س��ع��ى
ِب��ري��ق��ي َح��رارتُ��ه��ا أَغ��ص��تْ��ن��ي ِب��َق��ْل��ب��ي ك��ان��ت ل��وَع��ة َ وأَط��ف��أ

ظنني إال أحد يسمعه فما املديح، هذا عن أمسك حبيبي، يا عتيق: أبي ابن له فقال
قوَّاًدا.
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العرشون الفصل
الغزلني1 شعر

الغزلني أولئك إىل أجاوزهم ال البادية أهل من الغزلني هؤالء عىل اليوم أقرصحديث وإنما
هذا يف أتناول لست بل وغريهما، واألحوص ربيعة أبي بن كعمر الحارضة أهل من
وإتقانه، بإجادته وظفروا فيه، وتأنقوا الغزل قالوا البادية شعراء من طائفة الحديث
بن وقيس جميل كان كما عشاًقا، يكونوا أن يريدوا لم أو عشاًقا، يكونوا لم ولكنهم
دعابة وأهل وعبث، لذة أصحاب كانوا وإنما يكونوا، أن أرادوا كما أو واملجنون، ذريح
منها وفر وإنما الحارضة، أهل عىل واملجون والدعابة والعبث اللذة يقرصهللا فلم مجون،
يف الحرض شبان للهو ممثًال ربيعة أبي بن عمر كان فإذا البادية، ألهل مختلفة حظوًظا

البدو. شبان لهو يمثل كان الطثرية بن يزيد أن األيام من يوم يف نرى فقد الحجاز؛
األول: أقسام؛ ثالثة إىل العرص ذلك يف الغزل نقسم أن نستطيع أنا القول وخالصة
بدوي هو والذي واملجنون، ذريح بن وقيس جميل شعر يمثله الذي العفيف الغزل هذا
الحرض لهو يمثل الذي الغزل هذا الثاني: اليوم. لحديثنا موضوًعا نتخذه والذي خالص،
واملدينة. مكة شعراء من وغريهم والعرجي واألحوص عمر يمثله والذي أهله، وعبث
وعبث البادية أهل لهو يمثل والذي لفظه يف إال بالعفيف ليس الذي الغزل هذا والثالث:

.١٩٢٤ سنة أكتوبر أول يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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ما املخالفة أشد ويخالف الجاهيل بالعرص يذكر والسذاجة البداوة من نحو عىل شبابهم،
ممن وغريه الطثرية بن يزيد الغزل هذا زعماء ومن اإلسالم، بعد واملدينة مكة يف نجد

الفصل. هذا غري يف عنهم سأحدثك
الغزل، من األول القسم شعراء عىل أقرصه أن أريد إني قلت: فقد الفصل هذا أما
لهؤالء نتبني أن اليسري من ليس إنه الحق ويف العفيف، النسيب وأصحاب العذريني عىل
محا فناء موضوعه يف فني أو نفسه نيس قد فكلهم متباينة، متمايزة شخصيات الشعراء
الرواة عىل أمرهم اختلط هنا ومن ا، تامٍّ إخفاء اآلداب مؤرخي عىل وأخفاها شخصيته
يضيفون وهم ذريح، بن وقيس جميل شعر املجنون إىل يضيفون فهم شديًدا، اختالًطا
ذريح ابن شعر جميل إىل يضيفون وهم املجنون، وشعر جميل شعر ذريح بن قيس إىل
من كثري شعر الشعراء هؤالء من واحد كل إىل يضيفون هم بل أقول! ماذا امللوح، وابن
من قالوا ما بعض إال عنهم يعرف ولم الخلود ألسمائهم يتح لم الذين الشعراء أولئك
ترك ما يقول: كان أنه من الجاحظ عن مىض حديٍث يف لك رويت ما تذكر ولعلك الشعر،
قيس إىل أو املجنون إىل نسبوه إال لبنى أو ليىل فيه ذكرت القائل مجهول شعًرا الناس
أو بثينة ذكر فيه القائل مجهول شعًرا الناس ترك ما أنت: تقول أن وتستطيع ذريح، بن
مجهول شعًرا الناس ترك ما تقول: أن تستطيع بل كثري، إىل أو جميل إىل نسبوه إال عزة
تميض. أن تستطيع النحو هذا وعىل حزام، بن عروة إىل نسبوه إال عفراء ذكر فيه القائل
وبثينة وعزة ولبنى ليىل أن هي للشك تتعرض أنها أحسب ما التي والحقيقة
وإنما ممتازات، مسميات تعني أنها أظن ما أسماء هذه كل وسعاد، ودعًدا وهنًدا وعفراء
إليه ويطمحون يلتمسونه كانوا الذي األعىل املثل لهذا الشعراء اتخذها نساء أسماء هي
املجهولون، والشعراء املعروفون الشعراء ذلك يف منهم سواء الحب، يتغنون كانوا حني
إىل بالقياس «هيالنة» تشبه أسماء الغزل من النوع هذا إىل بالقياس وبثينة ولبنى ليىل
لم أنها الظن أكرب بل ا! حقٍّ أوجدت ندري لسنا املتقدمني، اليونان شعراء من القصاص
هذه من ذلك وغري والدعة والرقة واللني والحب الجمال يف األعىل املثل هي وإنما توجد

الغزلون. يتغناها التي الخصال
من املجهولني أن وهي أيًضا للشك تتعرض أنها أحسب ما أخرى حقيقة هنالك
بإجادته وظفروا فيه القول وأكثروا العفيف الغزل اصطنعوا الذين الشعراء هؤالء
أعتقد أكاد بل يحصون، يكادون ال أنهم أعتقد أكاد بل املعروفني، من أكثر وإتقانه
الغزل من النوع هذا يصطنعون كانوا العرص ذلك يف األعراب شباب من الكثرة أن
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األسماء بهذه ضاقت وذاكرتهم الرواة دواوين ولكن العذارى، وحسان الحب فيتغنون
هذا أن يف أيًضا شك من وليس قليًال، إال منها تثبت فلم اإلحصاء، يبلغها ال التي الكثرية
وعواطف عام ميل عن يرتجم كان ألنه العرص، هذا يف طبيعيٍّا ظهوًرا ظهر الذي الفن
به ويفتن يظهر يكد لم الفن هذا أن يف شك من ليس أقول: البدو، لهؤالء مشرتكة
وحرفة، صناعة ألنفسهم واتخذوه عليه حياتهم قرصوا شعراء له تخصص حتى الناس
أسماؤهم بقيت الذين وهم املجهولني، األعراب من غريهم أخفوا الذين هم الشعراء فهؤالء
موضوًعا كان ما واألحاديث القصص من حولها يخلقوا أن يف واجتهدوا الرواة فحفظها
من وغريهم واملجنون ذريح بن وقيس جميل يكن لم إذن املاضية، الفصول يف لبحثنا
أو شعراء، كانوا وإنما إلينا، يخيلوه أن الرواة يريد الذي باملعنى عشاًقا الشعراء هؤالء
حياتهم، عليه ووقفوا الشعر من النوع بهذا اختصوا قد شعراء منهم وجدوا الذين كان
الحياة ألن بالهجاء، غريهم اختص كما به اختصوا حينئذ، البادية يف رائًجا فنٍّا كان ألنه
الحاجة ألن باملدح، اختصغريهم وكما الشعراء، به يختص أن إىل تدعو كانت االجتماعية
اختص وكما السيايس، بالشعر اختصغريهم وكما شعراء، به يختص أن إىل تدعو كانت

جرٍّا. وهلم الخمر بوصف غريهم
واليرس السهولة من ليست األدبية الحياة أن نالحظ أن الحق من كان هنا ومن
التعقيد، أشد معقدة هي وإنما الرواة، يعتقد كان بحيث أو نظن بحيث والسذاجة
من شيئًا لنستخلص فيه والعناء البحث من ألوان إىل محتاجة الغموض، أشد غامضة
عن لنا يروى الذي الشعر هذا أكثر أن نظن أن الفاحش الخطأ فمن املجهولة، حقائقها
غري من طبيعيٍّا صدوًرا والسليقة الفطرة عن صدر قد اإلسالمي األموي العرص شعراء
عمل، تفجريه يف لإلنسان يكون أن دون املاء عن الينبوع يتفجر كما صنعة، وال تكلف
يف يجدون صناًعا عماًال كانوا الشعراء هؤالء من املطلقة الكثرة وإنما ا، حقٍّ هذا ليس
من الفن وأهل والصناع العمال من غريهم له يخضع ملا ويخضعون ويكدحون فنونهم

املختلفة. واالجتماعية الطبيعية القوانني هذه
إىل نفسه العفيف الغزل هذا نقسم أن إىل مضطرون فنحن يشء، من يكن ومهما
لم ألنهم إما أسماؤهم، ذهبت مجهولون شعراء قاله الذي الغزل هذا أحدهما: قسمني؛
غريهم كحظ يكن لم اإلجادة من حظهم ألن وإما صناعة، يتخذوه ولم الشعر من يكثروا
اتخذوا الذين املعروفني الشعراء هؤالء شعر واآلخر: أسماؤهم، بقيت الذين هؤالء من

وفنٍّا. صناعة الغزل
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العربية، البادية يف الفن هذا عنها نشأ التي األسباب بيان يف نجهتد أن من بد وال
األمر استقر أن بعد األعراب هؤالء حال من الفصل هذا غري يف قدمناه ما تنَس لم ولعلك
اليأس هذا وإن قليل، غري والفقر اليأس من يشءٍ يف كانوا إنهم قلنا: فقد للمسلمني،
الفن هذا نشأة من الحارضة يف والغنى اليأس أحدث ما مثل البادية يف أحدثا قد والفقر
يأس أحدث قد حني عىل العفيف الغزل هذا أحدثا وفقرها البادية يأس ولكن الشعري،

املاجن. العابث الغزل هذا وغناها الحارضة
بني عظيمة فروًقا هناك أن لرتى وقبله، اإلسالم بعد البدو حياة بني توازن أن يكفي
وحدها، املعنوية الحياة عىل تقترص تكاد الفروق هذه ولكن الحياة، من النوعني هذين
الخلفاء ظل يف كانوا وإنما اإلسالم، بعد الناس هؤالء عند تتغري املادية الحياة تكد فلم
وخشونتها شظفها من ويقاسون البداوة لقوانني يخضعون الجاهلية: عرص يف كانوا كما
ولكنه الحياة، سعة من يشء لهم أتيح وربما الجاهيل، العرص يف يقاسون كانوا ما مثل
فعلوا فإن السياسية، الحياة يف يشرتكون يكونوا لم ألنهم ذلك موفوًرا، وال كثريًا يكن لم
الجيش يف ينتظمون كانوا الذين البدويني أن أريد البدوية، بالحياة يحتفظون يكونوا فلم
كانوا وإنما البداوة، بحياة يحتفظون يكونوا لم والعمال واألمراء بالخلفاء يتصلون أو
الذين أما املسلمني، بالد من غريها أو مرص أو الشام أو العراق يف فيستقرون يتحرضون
الثروة هذه من بيشءٍ يستمتعون يكادون ال كانوا فقد العربية الجزيرة يف يبقون كانوا

املسلمني. عىل اإلسالم أفاءها التي الضخمة
احتملوا قد كانوا البادية أهل من الناس هؤالء أن نالحظ أن الحق من كان وربما
فقد والزكاة، الصدقة أعباء أريد الجاهلية، يف يحتملونها يكونوا لم اإلسالم يف أعباء
ألنفسهم اصطنعوا ما إال لنظام يخضعون وال إتاوة يؤدون ال أحراًرا اإلسالم قبل كانوا
وأخذوا الرضائب عليهم رضبت فقد اإلسالم بعد أما بينهم، فيما الخاصة نظمهم من
يكن لم األرض ثمرات من الكد بعد به يظفرون كانوا ما ولعل سائمتهم، يف بالصدقات
إىل أضف التضييق، بعض عليهم الجديدة الحياة ضيقت فقد وإذن العرش، من بمأمٍن
التي الكسب طرق من شيئًا الناس هؤالء عىل أخذ قد اإلسالم أن وهو آخر، شيئًا هذا
وبني بينها وحال البدوية القبائل بني السالم أقر اإلسالم ألن الجاهلية؛ يف مألوفة كانت
للقبائل يتاح يكن فلم اإلغارة، ورضوب الغزو من ومكسبًا ورشًفا مجًدا تتخذه كانت ما
وإذن الجاهلية، يف الحال كانت كما بعض، عىل بعضها ويغري تتغازى أن اإلسالم بعد
أدخل قد اإلسالم أن ننس ال ثم الناس، لهؤالء اإلسالم أحدثه التضييق من آخر نوع فهذا
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فقد وإذن املعروفة، القيود بهذه والجماعة الفرد حرية فقيد العربية، الحياة يف النظام
لم ولهذا اإلسالم، قبل عليه كانت مما ا رشٍّ اإلسالم بعد البالد أهل عند املادية الحياة كانت
أو الخلفاء سلطان يضعف يكد ولم طويًال، عًرصا البادية يف املنظمة اإلسالمية الحياة تدم
الفرصة، هذه البادية أهل انتهز حتى املفتوحة البالد تدبري إىل ينرصفون الخلفاء يكد لم
أهل يدع لم بل وخصومة، وحرب وإغارة غزو من الجاهلية أيام فيه كانوا ما فاستأنفوا
واستفادوا انتهزوها إال والرضائب الصدقات أداء من الفرار من تمكنهم فرصة البادية
البادية. أهل شعر يف هذا أثر األيام من يوٍم يف ندرس أن اللذيذ من كان وربما منها،

من ويقاسون الضيق من يلقون ظلوا بل جملتها، يف املادية حياتهم إذن تتغري لم
واملعنوية العقلية حياتهم أما الجاهيل، العرص يف ويقاسون يلقون كانوا مثلما الشظف
بهذه متأثرة بدوية حياة تقارن أن وحسبك شديًدا، تغريًا تغريت فقد خاص بنوٍع
بالقرآن متأثرة أخرى بدوية بحياة الجاهليون، بها يتأثر كان التي اآلراء من الطائفة
البدوي نفسية بني بالفرق لتشعر ونظام، وحكمة وأدب وخلق دين من فيه وما الكريم
وكان عظيًما الفرق هذا كان الجاهيل، البدوي ونفسية باإلسالم الناس عهد أول يف املسلم
تتغري ولم ا، تامٍّ تغريًا األوىل تغريت املادية، والحياة العقلية الحياة بني مختالٍّ التوازن

قليل. يشء إال التغري من ينلها لم أو األخرى
ووصفته آنًفا إليه أرشت الذي اليأس من يشء الناس هؤالء نفوس يف نشأ هنا ومن
األمل من يشء تبعه املادية الحياة يف اليأس من يشء الفصل، هذا غري يف مفصًال وصًفا
الحرض، أهل نفوس يف وضوحه الساذجة النفوس هذه يف واضًحا ليس أخرى حياة يف
هو وال الغليظ بالبدوي هو ال خاص مزاج البدو لهؤالء تكون واألمل اليأس هذا ومن

بني. بني يشء هو وإنما الرقيق، بالحرضي
ا، خاصٍّ انكبابًا نفسه عىل ينكب أن إىل ميله املزاج هذا به يمتاز ما أوضح ولعل
التي الغريبة الحاجات هذه فيها يستكشف أن ويحاول ودخائلها، أرسارها فيتعرف
املزاج هذا به يمتاز ما أوضح لعل شفاء، أو إرضاء لها تستطيع أن دون بها تشعر
الذي الغامض العام الحزن هذا البني، وال املحدود غري املؤلم الساذج الحزن من يشء
هذه ويف الفقر هذا ويف اليأس هذا يف أسبابه نتبني أن الوجوه من بوجه نحن نستطيع
نستطيع السيايس، وغري السيايس العمل وبني الناس هؤالء بني تحول كانت التي العزلة
يتبينون يكونوا فلم الناس أولئك أما ونفرسه، فنفهمه الحزن هذا أسباب نتبني أن نحن
مثلهم نفسه، الحزن بهذا يشعرون يكونوا لم لعلهم بل بها، يشعرون وال األسباب هذه
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لرضوب وخضعت األحداث أعظم أحدثت التي املختلفة الشعوب من غريهم مثل ذلك يف
يف تستقر األمور وأخذت العاصفة هدأت إذا حتى العنيفة، والعقلية املادية الثورات من
العنيفة واالضطرابات الثورات هذه من تجِن لم هي فإذا الشعوب هذه نظرت نصابها،
وتنشأ الحزن، ويملكها اليأس يأخذها ما أرسع فما شيئًا، منها تجني تكد لم أو شيئًا
قوي أمل من أحيت وما الثورات هذه لوال فيها لتنشأ كانت ما جديدة أدبية فنون فيها
أريد وقوته! حياته له تزال ال أيدينا بني قائم واملثل بعيًدا نذهب لنا وما قوي، يأس تبعه
األوىل، واإلمرباطورية الثورة أخفقت أن بعد الفرنيس واألدب الثورة، بعد الفرنيس الشعب
الثانية واإلمرباطورية األوىل اإلمرباطورية بني يقع الذي العرص هذا يف الفرنيس والعقل
«شاتوبريان» يف نقرؤه الذي اليائس بل البائس الحزين األدب من النوع هذا أنتج والذي
تركها التي املؤملة املحزونة اآلثار هذه نقرأ كنا أنا أتظن و«فيني»، و«موسيه» و«المارتني»
عىل كانت التي العنيفة الثورة هذه الفرنيس الشعب يحدث لم لو والشعراء الكتاب هؤالء
جميل شعر لنقرأ كنا وما كال! «واترلو»؟ عن انجلت ثم باآلمال مفعمة وفظاعتها روعها
لها اضطرت التي العنيفة الثورة هذه العربية األمة تحدث لم لو ذريح وابن واملجنون
ألوانًا استتبعت والتي أمًال مملوءة كانت والتي يشء، كل فيه لها وتغري القديم العالم
بالقياس انتهت والتي حروب، من شنت وما فتن من أحدثت فيما واآلثام الفظائع من
التي الغليظة الخشنة الضيقة الخاملة الحياة هذه من لك وصفت ما إىل البدو هؤالء إىل
إليهم ومن واألمراء الخلفاء كان حينما العرب، جزيرة صحاري يف األعراب يحياها كان

الرتف. وألوان والثروة واملجد بامللك يستمتعون
والكتاب الشعراء هؤالء نفوس يف الفرنسية الثورة أثر بني ا جدٍّ لشديد الشبه إن
من إليهما ومن ذريح بن وقيس جميل نفوس يف العربية الثورة وأثر ذكرتهم، الذين
الفرنسية األمة بني الفرق تالحظ أن عىل ولكن شديد، الشبه البادية، يف الغزلني الشعراء
العربية واألمة ثورتها، أحدثت حينما الفن يف بارعة عاملة مرتفة متحرضة كانت التي

أيًضا. ثورتها أحدثت حينما العيش خشنة جاهلة ساذجة بادية كانت التي
العرب من البادية أهل يف أنشأت وشعورية عقلية حركة فإن يشء، من يكن مهما
الفن هذا الوجوه بعض من يشبه أدبيٍّا فنٍّا — والفتن الفتوحات انتهت أن بعد —
الثورة فشل بعد نشأت التي الشعورية العقلية الحركة هذه فرنسا يف أحدثته الذي
وجهني والفرنيس العربي الفنني هذين يف تجد أنك والغريب األوىل، واإلمرباطورية
شعراء الفرنسيني وعند العرب عند تجد أسبابهما، يف متفقني مظهرهما يف مختلفني
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يف وأرسفوا فلهوا يئسوا وآخرين مجون، وال فجور غري يف وتغنوه الحب فذكروا يئسوا
يحول ما العملية الحياة من وجدوا وهؤالء أولئك أن ولو وإرسافهم، لهوهم وتغنوا اللهو
لنا تركوا ملا ومصاعبها وعقباتها الحياة إىل أنفسهم عن ويرصفهم اليأس، وبني بينهم
اللونني هذين يمثالن وهما — ربيعة أبي بن وعمر جميًال أن أتظن تركوا، ما اآلثار من
هذا أو العفيف الغزل هذا يمثله عميق حزٍن يف حياتهما يقضيان كانا — اليأس من
الجهاد هذا إىل أنفسهما عن يرصفهما ما العملية الحياة من وجدا أنهما لو املبتسم، اللهو

والشام! العراق أهل فيه يمعن كان الذي املنتج الخصب
أننا وأظن اآلن، جلية واضحة الغزل هذا نشأة يف أثرت التي األسباب أن أظن
ومميزاته. خصائصه وإىل نفسه الغزل هذا إىل آخر، يشءٍ إىل منها ننتقل أن نستطيع

منه وأغنى أخصب يكون أن يستطيع كان الغزل هذا أن يشء كل قبل ولنالحظ
حياته، عىل وأرشفت أنشأته التي الخاصة الظروف هذه به تحط لم لو األمر حقيقة يف
يكون أن وبني الغزل هذا بني َحاَل وجهل سذاجة من استتبعته وما البداوة هذه أريد،
ببعضه نحكم وأن بعض عن ببعضه نستغني أن اليسري من وجعلت ا، حقٍّ غنيٍّا خصبًا
كهذه بارزة قوية شخصيات لهم تكون أن وبني الشعراء هؤالء بني وحالت بعض، عىل
تستطيع فإنك اإلمرباطوريتني، بني وكتابهم الفرنسيني لشعراء نجدها التي الشخصيات
أن تستطيع بل جميل، عن ذريح بن بقيس أو ذريح بن قيس عن بجميل تستغني أن
موضوًعا طرقوا ألنهم جميًعا؛ اآلخرين الشعراء عن الشعراء هؤالء من بواحٍد تستغني
ما أرسع فما اللفظ، من واحد نحو وعىل واحد بأسلوب وتناولوه الحب، هو بعينه
ومعانيهم ألفاظهم تشابهت ما أيرس وما إليه! يصلوا أن يمكن كان ما أقىص إىل انتهوا
ذلك وبني بينك يحول أن دون غريه قاله ما أحدهم إىل لتضيف إنك حتى وأساليبهم!
أعىل مثاًال املرأة هذه اتخذ وكلهم امرأة، أحب أنه زعم أو امرأة أحب كلهم ما، فني حائل
الحسن صفات من األعىل املثل هذا به يتصف بما وصفها وكلهم واملعنوي، املادي للجمال
وألوان املوروثة السنن عىل وصفه ويف األعىل املثل هذا تكوين يف اعتمد وكلهم والكمال،
بينهم، فيما الناس عليها تواضع التي أو األولون الشعراء إليها سبقهم التي التشبيه
به يصفها كان بما صاحبته أجزاء وصف وكلهم والقمر، بالشمس صاحبته شبه كلهم
التي املعاني ونفس األلفاظ نفس يستعمل كاد أو استعمل وكلهم الشعراء، من غريهم

قبل. من الشعراء يستعملها كان
قرصوا أنهم أحدهما: أعتقد؛ فيما اثنني بشيئني الشعراء؟ هؤالء عن امتازوا فبم
يعنون كما بالغزل يعنون الجاهيل العرص يف الشعراء وكان الغزل، عىل الفنية حياتهم
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فقد هؤالء أصحابنا أما غاية، ال األحيان أكثر يف وسيلة اتخذوه وربما الفنون، من بغريه
الشعر فنون من آخر بفن ُعنوا أو مدحوا أنهم نعرف ولم وسيلة، ال غاية الغزل اتخذوا
أنه نعلم ولكنا وفاخر، هجا جميًال أن مثًال نعلم فنحن الغزل، إليه يضطرهم كان ما إال
والفرزدق األخطل يفعل كان كما الفخر، يف رغبة يفاخر ولم الهجاء، يف رغبة يهُج لم
الفخر، إىل اضطره غزله ألن وفاخر الهجاء، إىل اضطره غزله ألن هجا وإنما وجرير،
لم ولو أنفسهم، القوم هؤالء وفاخر ونسيبه، لغزله ويهجونه يعيبونه كانوا قوًما هجا
غريه إىل الغزل يجاوز لم ذريح بن قيس أن نعلم ونحن هجا، وال فاخر ملا له يعرضوا
هذه أن نعلم ولكنا عتيق، أبي ابن بها مدح أبيات إليه أضيفت وقد الشعر، فنون من
عتيق أبي ابن ألن إال قيس يقلها فلم — صحت إن — وأنها جهة، من مصنوعة األبيات

لبنى. وبني بينه الحبل وصل يف جد
حيث من الجاهليني غزل من بكثرٍي أرقى اإلسالميني الشعراء هؤالء غزل أن واآلخر
املادة، غري يشء اإلسالميني غزل يف كان حني يف خالًصا ماديٍّا كان الجاهليني غزل إن

اإليضاح. من يشءٍ إىل يحتاج هذا أن وأظن
النساء؟ وذكروا تغزلوا إذا األعىش أو النابغة أو القيس امرؤ به يعنى كان الذي ما
عنه، تنشأ التي املختلفة اآلالم بهذه وال النفس يف وتأثريه الحب بذكر يعنون يكونوا لم
كانوا الوصف، من رضبًا عندهم الغزل كان وإنما نفوسهم، بدخائل يعنون يكونوا لم أي
حرًصا أو بالعاطفة عناية عندهم تجد وقلما اإلبل، يصفون كانوا كما النساء يصفون
العاطفة هذه تزدري أن تلبث لم بالعاطفة العناية هذه عندهم وجدت فإن تمثيلها، عىل
عن تصدر عواطفهم كانت التعبري، هذا صح إن غليظة مادية عاطفة كانت ألنها ازدراء؛
هذا مثًال والنابغة القيس امرئ عند تجد هنا ومن يشء، كل قبل اللذة وإيثار الشهوات
العفة من حظه يختلف تفصيليٍّا وصًفا فيصفها املرأة أجزاء يتناول الذي املادي الوصف
أنفسهم إىل وانرصفوا الوصف هذا تركوا فإذا يشء، كل قبل مادي ولكنه وضعًفا، قوة
يعرضون كما لذلك يعرضون فهم آالمه، من تلقى وما الحب من تعاني ما يصفون
الصيد لذة يصفون كما الحب لذة يصفون فيها، ورغبتهم إليها وحاجتهم اللذات لوصف
اإلبل، يصفون كانوا كما النساء يصفون كانوا إنهم قلنا: ذلك قبل ومن الحرب، ولذة
يكن فلم اإلسالميني غزل أما ماديٍّا، وكان وسيلة كان الجاهلية، يف الغزل كان كذلك
خلوٍّا منها وخال املادة من برئ إنه نقول: أن نستطيع ولسنا غاية، كان وإنما وسيلة
املادة، من يربأ أن األوقات من وقٍت يف العربي األدب يستطع ولم صحيح، غري فذلك ا؛ تامٍّ
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جعله آخر شيئًا املادة إىل أضاف العذري اإلسالمي الغزل إن نقول: أن نستطيع وإنا
من النفس يف يبعث وما أثر، من القلب يف يرتك وما نفسه الحب به نزيد الشعر، قوام
نشك لسنا ورجاء، أمل من فيه يحيي وما وحزن، كآبة من املحب عىل يسبغ وما عاطفة،
وصفوا بل وليىل، ولبنى بثينة أجسام وصفوا قد واملجنون ذريح بن وقيس جميًال أن يف
أن يف نشك أن نستطيع ال ولكنا وتحقيق، دقة من يخلو ال مفصًال وصًفا األجسام هذه
وسيلة كان إنما الشعراء، هؤالء إليه يرمي كان الذي الغرض يكن لم املادي الوصف هذا
أو شقاء من بالحب تلقى وما النفس وصف وهو إليه، يرمون كانوا الذي الغرض إىل

نعيم. أو بؤس ومن سعادة
يف فأصبح املرأة جسم الجاهلية يف كان اإلسالم، يف الغزل موضوع إذن انتقل
كانوا كما املرأة يصفون املسلمون العذريون يكن لم هنا ومن العاشق، نفس اإلسالم
كانوا وإنما الصيد، لذة يذكرون كانوا كما الحب لذة يذكرون يكونوا ولم اإلبل، يصفون
الشعور من بيشء ويمتاز ويحس يشعر إنسان يصفها أن ينبغي كما املرأة يصفون
أو تطلب حاجة الشعراء هؤالء عند املرأة تكن لم مًعا، ورقي رقة من يخلو ال والحس
تقرنا ولعلك به، إال حياة للنفس تطيب ال النفس من شطًرا كانت وإنما فيه، يطمع شيئًا
الطور هذا بلغا عندما العربي والشعور العربي العقل أن وعىل عظيم، رقي هذا أن عىل
الوحشية طور املجاوزة كل جاوزا قد كانا إليها، وامليل عليها والحكم املرأة تصور من
فقد الطورين هذين بني الفرق يعظم أن غريبًا وليس الجاهليون، فيها يعيش كان التي

عظيم. املسلمني نفوس يف القرآن وأثر القرآن، بينهما كان
بهذه فأبدأ قويٍّا، ظاهًرا تشخيًصا التطور هذا تشخص أمثاًال لك أرضب أن وأريد
املادة ترتك أن تلبث ال ولكنها أولها يف مادية أنها إىل وألفتك جميل شعر من األبيات
قلب ليجدها كان ما وحنان ولطف رقة يف العاشقني بني الصلة تتناول وأن املعنى، إىل
وأصحابه جميل شعر من كغريه الشعر هذا أن إىل تلتفت أن وأحب القيس، امرئ كقلب
يرس يف يمكنك األدبي الفقه من شيئًا ولكن املغنون، دسها مصنوعة أبيات من يخلو ال

واملصنوع: املطبوع بني تفرق أن من

ِر ِل��تَ��َغ��وُّ دن��ا َق��ْد وْه��نً��ا َوال��نَّ��ج��ُم اْل��َك��َرى َع��َل��ِل َع��َل��ى ط��ارَق��ه��ا وك��أَنَّ
اْل��ع��نْ��بَ��ِر َس��ِح��ي��ِق أو ِم��ْس��ٍك ب��ذَِك��يِّ م��ْع��ُج��ون��ٍة ُم��داَم��ة ري��َح ي��ْس��تَ��اُق
ت��ذَْك��ِري أَن ِب��ص��ال��ٍح تَ��ذُْك��ِري��َن إِذْ ويَ��س��رُّنِ��ي َغ��يْ��بَ��ُك��ْم َألَْح��َف��ُظ إِن��ي
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ك��أَش��ُه��ِر ع��َل��يَّ ِف��ي��ِه نَ��ْل��ت��ق��ي أَْو ُم��ْرَس��ًال َل��ِك أََرى ال يَ��ْوم ويَ��ُك��وُن
يُ��ْق��َدِر َل��ْم ِل��َق��اِئ��ُك��م يَ��ْوُم ك��اَن إِْن بَ��غ��تَ��ًة ال��َم��ِن��يَّ��َة أَْل��َق��ى َل��يْ��تَ��ن��ي ي��ا
وتَ��ف��كُّ��ري َص��ب��ابَ��ت��ي ب��ْع��ُض ف��يُ��ِف��ي��ُق ِذْك��ِرُك��ْم َع��ْن تَ��ج��لُّ��ًدا أَْس��تَ��ِط��ي��ُع أَْو
تَ��ْع��ِذر ل��ْم إِْن َل��ظ��َل��ْم��َت أَْو َل��ع��ذَْرَت ال��ه��َوى ِم��َن أَُج��نُّ ك��م��ا تُ��ج��نُّ َق��ْد َل��ْو
ال��ُم��ْخ��ب��ِر َق��ْوِل وغ��يْ��َر ال��ظُّ��نُ��وِن غ��يْ��َر ِب��َه��ا ِع��ْل��ٍم ِم��ْن ِل��ل��َق��ْل��ِب َم��ا وال��ل��ِه
تُ��ْه��َج��رى أَن َرائ��ٌع َل��َع��ْم��ُرِك ح��َدٌث َط��اِئ��ًع��ا ه��َج��ْرتُ��ِك أَنِّ��ي تَ��ْح��َس��ب��ي ال
أُْع��ذَِر ل��ْم ُم��ْع��ِل��نً��ا ِب��س��رك يَ��ْوًم��ا أَب��ْح وإْن ال��بَ��اِك��يَ��اُت َف��َل��تَ��بْ��ِك��يَ��ن��ي
األَق��بُ��ِر ب��يْ��ن َص��َداِك َص��َداَي يَ��ت��بَ��ع أَُم��ْت َف��ِإن ال��ف��َؤاُد ع��ْش��ت م��ا ي��ْه��واِك

الفني الجمال هذا تقدر وهل الحدث؟ هذا من وأعذب النجوى هذه من ألذ ترى فهل
إىل دعا كلما الغيبة، إىل الخطاب من ثم الخطاب إىل الغيبة من االلتفات هذا يمثله الذي
شعوًرا؟ منه وأرقى عاطفة الكالم هذا من أرقى تعلم هل ثم الحديث؟ موضوع ذلك

فرجع إليه، يوفق فلم بثينة لقاء حاول أن بعد قالها التي األبيات هذه إىل وانظر
ووصلهن: بحبهن له ويعرضن يلمنه الحي نساء وأخذ كئيبًا،

واِص��ِل ك��ِري��ٍم ِم��ْن ب��ح��ظِّ��ِك وُخ��ِذي ف��أَس��ج��ِح��ي م��َل��ْك��ِت ق��ْد إِن��ِك أَب��ث��يْ��ُن
ال��َه��ازِل ِب��َق��ْوِل تَ��ِخ��ل��ُط��ُه ِب��اْل��ِج��دِّ وص��ل��ه��ا ع��َل��يْ��نَ��ا َع��اِرض��ٍة َف��َل��ُربَّ
ش��اِغ��ل��ي وَص��ال��ك َع��ْن بُ��ثَ��يْ��نَ��َة ُح��بِّ��ي تَ��َس��تُّ��ٍر بَ��ْع��َد ال��َق��ْوِل ف��ي ف��أَج��بْ��تُ��َه��ا
َرَس��اِئ��ل��ي أَتَ��ت��ِك أَْو وَص��ْل��تُ��ِك ف��ض��ًال ُق��الَم��ٍة ك��ق��دِر ص��ْدِري ف��ي ك��ان َل��ْو
ال��بَ��اط��ل اج��ِت��ن��اب ف��ي َل��َك ف��َه��ْل ِم��ن��َه��ا ِب��بَ��اِط��ٍل َرِض��ي��َت َق��ْد إِنَّ��َك ويَ��ُق��ل��َن
اْل��ب��اِذِل ال��بَ��غ��ي��ِض ِم��ن إَِل��يَّ أَْش��َه��ى ح��ِدي��ث��ُه أُِح��بُّ ��ن ِم��مَّ ول��بَ��اِط��ٌل
ِب��َزاِئ��ِل ه��َواَي ف��م��ا ه��ِوي��ُت وإِذا يَ��ِص��ْل��نَ��ن��ي ثُ��مَّ َه��واَي َع��نْ��ِك ِل��يُ��ِزْل��َن
ح��ب��اِئ��ِل��ي وأَْخ��ط��أَت��ِك ال��َح��ُج��وِن يَ��ْوم ِح��بَ��ال��ك��ْم بُ��ث��يْ��ُن يَ��ا ُف��َؤاِدي ص��اَدْت
ك��آج��ِل وَع��ْدِت م��ا َع��اج��َل وَج��َع��ْل��ِت َم��نَّ��ي��ِت��ن��ي م��ا ف��َل��ويْ��ِت م��نَّ��يْ��ِت��ن��ي
ُم��تَ��ثَ��اِق��ِل ِم��ن ب��ذَاَك إِل��يَّ أَْح��ب��ْب ِب��َه��ا َك��َل��ِف��ي َرأَْت ��ا َل��مَّ وتَ��ثَ��اَق��َل��ْت
َع��واِذِل��ي َج��َه��ْدن وَق��ْد ف��ي��ِك وع��ص��يْ��ُت َف��َه��َج��ْرتِ��ن��ي ع��َواِذًال ف��يَّ وأََط��ْع��ت
ِب��َف��اِع��ِل ج��ِه��ْدن وإِْن ول��ْس��ُت ِم��نِّ��ي، وَص��اِل��ُك��ْم َح��بْ��َل َألَبُ��تَّ ح��اَوْل��نَ��ن��ي
نَ��اص��ِل ِب��أَْف��َوَق ل��ُه َس��َع��يْ��َن َل��م��ا ب��َه��ْج��ِرك��ْم َس��َع��يْ��َن وق��د َف��رَدْدت��ُه��نَّ
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َج��نَ��اِدِل ُص��مَّ ي��ْع��َض��ْض��َن َل��ْو ووِدْدُت أَنَ��اِم��ال ع��َل��ي َغ��ي��ٍظ ِم��ْن ي��ْع��َض��ْض��َن
ب��اِخ��ِل ض��ِن��ي��ن ِم��ْن ِف��َداُؤك نَ��ف��ِس��ي بَ��خ��ي��َل��ة بُ��ثَ��يْ��ُن ي��ا إِنَّ��ِك ويَ��ُق��ْل��َن

ترتيب يف ا جدٍّ قليل تغيري مع الفرج أبي رواية يف عالتها عىل األبيات هذه لك رويت
من وغريها األبيات هذه أن يف أشك ولست املعنى، الستقامة بد منه يكن لم األوىل األبيات
يلتفت ال الفرج أبا ألن الطبيعي؛ ترتيبها فقدت وقد األغاني كتاب يف تروى الغزلني شعر
أن وعندي به، يحفل فال للقصيدة الطبيعي النظام فأما املغنني، وأصوات الغناء إىل إال
أولها، يف يقع أن يجب آخرها وأن معكوسة رويت قد بإزائها نحن التي األبيات هذه
إىل ألفتك فأنا اآلن أما آخر، موضًعا البحث لهذا ولكن بهذا، يقنعك التأمل من ويشء
جميًال تتبع كانت التي تلك من التخلص هذا لطف وإىل الشعر هذا من األوىل األبيات
الفني الجمال هذا إىل أيًضا ألفتك ثم نفسها، إىل صاحبته عن ترصفه أن تريد وتطمعه،
الجمل هذه وإىل الغيبة، إىل الخطاب ومن الخطاب إىل الغيبة من االلتفات يمثله الذي
ألفتك ثم صاحبته، حديث يف للتلطف وإما للتأكيد إما الشاعر بها يأتي التي املعرتضة
جميل شعر أكثر يف تجدها التي الخالل هذه فكل واملعنى، اللفظ يف السهولة هذه إىل

وغزلهم. الجاهليني شعر عن البعد كل تبعدك

شعره يف احتفظ آخر رجل إىل شعره يف املتحرض البدوي هذا جميل من بك وألنتقل
وهو العاطفة، ورشف الرقة من حظه يقل أو الفني الجمال يخطئه أن دون بالبداوة

األبيات: هذه الجميل شعره من لك وأروي ذريح، بن قيس

ج��اِم��ُع ب��ال��لَّ��يْ��ِل واْل��َه��م ويَ��ْج��َم��ُع��ن��ي وِب��اْل��ُم��نَ��ى ِب��اْل��ح��ِدي��ِث نَ��َه��اِري ��ي أَُق��ضِّ
ال��َم��ض��اج��ُع إَل��يْ��ِك َه��زَّت��ن��ي ال��لَّ��يْ��ُل ِل��َي بَ��َدا إِذا ح��ت��ى ال��نَّ��اِس نَ��ه��اُر ن��ه��اِري
اْألََص��اب��ُع ال��رَّاَح��تْ��ي��ِن ف��ي َرَس��خ��ْت ك��م��ا َم��َودٌة ِم��نْ��ك ال��َق��ْل��ِب ف��ي َرَس��خ��ْت ل��َق��ْد
اْل��َف��واج��ع َع��ل��يَّ تَ��بْ��َرْح َف��َل��ْم ودام��ْت ج��اِن��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن اْل��َه��مُّ ع��َل��يَّ أََح��اَل
ن��اِف��ُع ذل��ك وش��ِك ِم��ْن َج��زِع��ي ف��ه��ْل واِق��ٌع ُه��َو ل��م��ا أَبْ��ِك��ي إِن��َم��ا أَال
َص��اِن��ُع اْل��بَ��يْ��ُن َم��ا ِع��ل��ِم ِم��ْن ِب��ن��اوِب��ك��ْم م��ْط��م��ِئ��نَّ��ة وال��ن��َوى أَبْ��ِك��ي ُك��نْ��َت وق��د
َص��َوادع ُش��ئ��وٌن م��نْ��ه َك��ِب��دي َع��ل��ى وُح��بُّ��ُك��ْم ال��بَ��ِغ��ي��ِض ه��ْج��َر وأَْه��ُج��ُرُك��ْم
ال��رَواِج��ُع إِل��يْ��ِك يَ��وًم��ا ِل��ت��ْرِج��َع��ن��ي أُري��ُده��ا َال ال��ت��ي ِل��ألَْرِض وأَع��ِم��ُد
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ج��اِم��ُع ��ْم��ُل وال��شَّ ال��بَ��يْ��ِن وْش��ِك م��خ��اَف��ُة وتَ��روُع��ِن��ي ِه��ج��َراِن��ك��ْم ِم��ْن وأُْش��ِف��ُق
تَ��اب��ُع أَنْ��َت اْل��َه��وى ك��لُّ وال تُ��الق��ي، خ��ال��يً��ا ن��ْف��ُس��ك م��نَّ��تْ��َك م��ا ك��لُّ ف��َم��ا
ال��َم��َض��اج��ُع َع��َل��يْ��ِه اْخ��ت��ي��َرْت م��ا ال��نَّ��اِس ِم��َن ض��ِج��ي��ُع��ُه ولُ��بْ��نَ��ى أَْم��َس��ى َل��َم��ْن َل��َع��ْم��ِري
تُ��ط��اِوُع َم��ا َغ��ْربَ��ٌة نَ��واَه��ا وت��ْل��َك م��زارَه��ا تَ��َراخ��ى ق��ْد لُ��بَ��يْ��ن��ى َف��ِت��ل��َك
ج��ام��ُع ال��ل��ه َق ف��رَّ َم��ا وال ُم��ِش��تٌّ ج��ْم��ع��ُه ال��ل��ه َح��اوَل ِألَم��ٍر وَل��يْ��َس
ال��نَّ��وازُع يَ��َديْ��َك م��ن نَ��َزَع��تْ��ه��ا وَق��ْد نَ��َدام��ًة ل��بْ��نَ��ى إِثْ��ِر ف��ي تَ��بْ��ِك��ي��ن ف��ال

اللفظ جمال فيها العربي، الغزل آيات من آية القصيدة هذه أن فأرى أنا أما
األلم هذا تألم التي النفس هذه جمال وفيها ومتانته، املعنى جالل وفيها ورصانته،

الرشيف. اإلذعان هذا وقدره هللا لقضاء وتذعن الرشيف،
وجودة طبيعية وسذاجة صدق من فيه وما البيت هذا جمال معي تقدر أن وأحب

للتشبيه:

اْألَص��اب��ُع ال��راح��ت��ي��ِن ف��ي رس��خ��ْت ك��م��ا ٌة م��ودَّ ِم��نْ��ك ال��َق��ل��ِب ف��ي رَس��َخ��ت ل��َق��ْد

نفسه، من بعيًدا التشبيه يلتمس فلم ومتانته، حبه ثبوت يشبه أن أراد إليه! انظر
األصابع»، الراحتني يف رسخت «كما يده يف وجده يمدها، لم أو يده إليه فمد وجده وإنما
أن أحب الفصل، هذا أول يف ذكرتهما اللذين واإلذعان اليأس هذا إىل تلتفت أن أحب ثم

صحيًحا: تمثيًال واإلذعان اليأس أيمثل وتحدثني البيت هذا إىل تلتفت

ج��اِم��ُع ال��ل��ه َق ف��رَّ َم��ا وال ُم��ِش��تٌّ َج��ْم��َع��ُه ال��ل��ُه ح��اَوَل ِألَْم��ٍر وَل��يْ��َس

إنما وحده الشاعر نفس فيها تجد ال فإنك وتقرأها، القصيدة هذه تقرأ أن أحب
العرص، هذا يف العربية البادية نفس فيها تجد بل جميًعا، الغزلني هؤالء نفس فيها تجد
قيس وغري وجميل قيس شعر من أمثالها تقرأ وأن وتقرأها القصيدة هذه تقرأ أن أحب
ويجحدون العربي األدب يزرون الذين به تسكت ما الشعر هذا يف ستجد فإنك وجميل،
فهموه ما أنهم يعلم وهللا اإلفرنجي، الشعر بجمال ويخدعون العربي الشعر مكانة
إنهم يقدروه؛ ولم الجمال يفهموا ولم شيئًا يحدثوا لم العرب أن فيزعمون ذاقوه، وال
وهللا والكتب، الصحف يف ليكتبونه وإنهم الشباب، إىل به ليتحدثون وإنهم ذلك، ليزعمون
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واإلفرنجي العربي لألدب فاحش جهل عن إال به تحدثوا وال كتبوه وال زعموه ما يعلم
جميًعا.

األبيات بهذه وألختمه إليه فألعد البحث، هذا موضوع عن أشط بأني أشعر ولكني
ناصعة العربي الغزل بداوة تمثل والتي املجنون، إىل ونسبت مجهول قالها التي القليلة

وهي: الطبيعي الساذج جمالها يف خالبة

ُه��ب��وبُ��ه��ا يَ��ُه��بَّ أَْن َق��ْل��ب��ي ويَ��ْص��دَُع ال��َغ��َض��ا ِذي ِب��َس��اك��ِن َص��ْف��ًح��ا ��بَ��ا ال��صَّ ت��ُم��رُّ
َج��نُ��وبُ��ه��ا إِل��يَّ تُ��ْه��ِدي ِب��م��ا ج��َواي َف��ِإنَّ��َم��ا ال��ش��م��اُل ال��رِّي��ُح َه��بَّ��ِت إِذا
ح��ِب��ي��بُ��ه��ا ك��اَن ح��ي��ُث نَ��ف��ِس ك��ل َه��َوى وإِن��َم��ا ب��اْل��ح��ب��ي��ِب، َع��ْه��ٍد ق��ِري��بَ��ُة
َغ��ِري��بُ��َه��ا وأَنْ��َت تُ��ْم��س��ي ِق��ًل��ى ب��َداِر َم��ْط��َرًح��ا َط��رْح��ن��َك أَن ال��لَّ��ي��ال��ي وح��ْس��ُب
ذُنُ��وب��َه��ا ِل��ل��يَ��ل��ى وم��ْغ��ُف��ور ه��ن��ي��ئً��ا، وانْ��ِت��ق��اُص��ه��ا َش��تْ��م��ه��ا ِل��َل��يْ��َل��ى َح��الٌل

قىل «بدار قوله: يف هبوبها» يهب أن قلبي «ويصدع قوله: يف البداوة هذه إىل ألفتك
الحلوة الساذجة املعاني هذه إىل ألفتك ثم فيها، غريب وأنت يريد غريبها» وأنت تميس
أستطع لم ما وتقرأ تقرأ لو وأود كله، هذا إىل ألفتك ساذجة، ألنها إال ليشءٍ ال الخالبة
هذه نتصور أن من يمكننا بحيث كثري كثري، وهو الغزلني، هؤالء شعر من لك أرويه أن
ما إىل بالقياس ا جدٍّ قليًال كان وإن األعىل املثل طلب يف الهائمة البائسة اليائسة النفس

األحداث. به ذهبت
فقد نافعة، ولكنها قصرية إملامة وأخبارهم وأشعارهم بالغزلني أملمنا وقد واآلن

املقبلة. الفصول يف الشعراء من أخرى طائفة إىل منهم ننتقل أن نستطيع
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اليمن وضاح الغزلني:1 إىل عود

بدا ثم األموي، العرص شعراء من أخرى طائفة إىل الغزلني عن أنرصف أن أريد كنت
يف حظٍّا أقل ليسوا الحرض من الغزلني هؤالء وألن البحث، ألتم إليهم، العودة فآثرت يل،
أعظم الحارضين الغزلني درس كان ربما بل البادية، أهل من الغزلني أولئك من اإلجادة
نحًوا يمثلون الحرض أهل من الغزلني ألن ذلك البادين، الغزلني درس من غناء وأشد نفًعا
أول يف اإلسالمية الحضارة بهذه نلم أن الخري ومن فيها، عاشوا التي الحضارة أنحاء من
ألوان من به يتصل وما الحرضي الغزل هذا درس يعنينا وقد واإلزهار، بالظهور عهدها
أيام األدبية بالحياة مستأثًرا نجده الذي العبث هذا نفهم أن عىل أمية بني أيام يف الحياة
وعرص دمشق عرص العرصين: هذين بني تنقطع لم الشعرية السنة فإن العباس، بني

بغداد.
تحديد من يمكننا ما أمية بني أيام الحارضين الغزلني درس من نجد قد ثم
بالحياة تأثًرا أشد كانوا الذين األمويني الشعراء هؤالء بني والنفسية الفنية الفروق
الفارسية بالحياة تأثًرا أشد كانوا الذين العباسيني الشعراء وهؤالء القديمة، العربية
شخصياتهم لهم الحارضين الشعراء هؤالء إن ثم وقيمته، نفعه هذا ولكل الجديدة،

.١٩٢٤ سنة أكتوبر ١٧ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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من بد فال اإلسالمية، العربية والنفس اإلسالمي األدب تكوين يف القوية وآثارهم البارزة
جميًال درسنا أن بعد نستطيع وكيف وآثارهم، حياتهم من بأطرافهم واإلملام درسهم
هللا وعبيد ربيعة أبي بن وعمر والعرجي األحوص نهمل أن واملجنون ذريح بن وقيس
رجٍل عن أحدثك وإنما هؤالء، من واحد عن اليوم أحدثك ال أني عىل الرقيات! قيس بن
اخرتاًعا القصاصون اخرتعه خياًال إال يكن لم أم بالفعل أوجد الحق يف أدري لست آخر
وما ومتعة لذة فيه ما واألخبار األحاديث من حوله ما ونسجوا انتحاًال، شعره وانتحلوا

وتفكري؟ تأمل إىل درسه يدعو
بعض به فتن والذي اليمن، وضاح يلقبونه الذي الشاعر هذا عن أحدثك أن أريد
تراثنا إىل وأضافه التمثييل الشعر اخرتع أنه إليهم خيل حتى املحَدثني األدب أساتذة
تصور ألنه وال شعرية، تمثيلية قصة وضع ألنه ال التمثييل الشعر اخرتع القديم، األدبي
الحوار، من يشء فيها شعره من قصيدة ألن بل يقاربها، أو التمثيلية القصص يشبه شيئًا
أن ونسوا الشعر، يف الحوار أدخل منذ التمثيل اخرتع قد أنه األدباء هؤالء إىل فخيل
الحوار هذا أن أيًضا ونسوا التمثيل، أصول من أصل هو وإنما التمثيل، هو ليس الحوار
الشعراء إليه سبق قد حني بعد عليه سأظهرك والذي وضاح شعر يف يجدونه الذي
ربيعة أبي ابن وحاور عشيقاته، القيس امرؤ فحاور وإسالمهم جاهليتهم يف جميًعا
من يكن ومهما لبنى، ذريح ابن وحاور عزة، كثري وحاور بثينة، جميل وحاور أخدانه،
استكشاف من اليمن لوضاح املحدثون األساتذة هؤالء زعم ما ننكر أن عسري فليس يشء
يجهلون األساتذة هؤالء أن هو إنما الزعم هذا مصدر أن نبني وأن الشعري، التمثيل
ال حتى فيه، ليس وما فيه ما العربي األدب إىل يضيفوا أن ويريدون جهة، من التمثيل

العربي. أدبنا عىل األوروبي األدب أو اليوناني لألدب فضل يظهر
السخيفة الفكرة هذه أحدثا اللذان هما أخرى، ناحية من والغرور ناحية، من الجهل

أدبائنا. من طائفة نفس يف
أقال يوجد؟ لم أم أوجد الشاعر: هذا أمر يف بيشءٍ نقطع أن هو ا حقٍّ العسري إنما
حلها ولكن عسرية مسائل تقع؟ لم أم األخبار هذه له أوقعت يقله؟ لم أم الشعر هذا

مستحيًال. ليس
اختالًفا فيه يختلفون رواته أن وحسبك قويٍّا، شكٍّا الشاعر هذا وجود يف أشك أنا
الذين الفرس ساللة من أنه يزعم من ومنهم حمريي، عربي أنه يزعم من فمنهم كثريًا،
التوفيق يحاول من ومنهم الحبشة، غارة عنها لريدوا يزن ذي بن سيف مع اليمن جاءوا
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من رجًال أمه فتزوجت طفًال، عنه مات أباه ولكن عربي أنه فيزعم الروايتني، هاتني بني
الفاريس، هذا حجر يف الطفل وشب «األبناء» يسمون كانوا الذين الفرس هؤالء ساللة
الحاكم إىل رفعت خصومة الغالم حول وكانت الفاريس، فادعاه تطلب عمومته جاءت ثم
فمسح الحاكم به فأعجب الجمال بارع الغالم وكان قالوا: الفاريس، عىل للعرب فقىض

اللقب. هذا عليه فغلب اليمن، وضاح أنت له: وقال رأسه عىل
يشء أمام يثبتان ال الروايتني بني الغريب التوفيق وهذا املتكلفة، القصة هذه أن غري
امللك عبد بن الوليد بقرص متصًال دمشق يف كان بينما أنه وهو وضاح، أخبار يف نجده
بقصيدٍة فرثاهما وأخيه، أبيه نعي فيه اليمن من كتابًا تلقى — حني بعد سرتى كما —
وهو عنه مات وإنما طفل، وهو أبوه عنه يمت فلم وإذن الفرج، أبو يرويها طويلة قافية

الخلفاء. بقصور اتصل حتى املجد به سما قد قوته عنفوان يف رجل
فله — األوىل عشيقته أمر يف يختلفون بل وحده، وضاح أمر يف الرواة يختلف ال ثم

عربية. أم هي أفارسية — عشيقتان
شيئًا هناك ولكن وضاح، وجود إىل االطمئنان عىل يحمل ال االضطراب هذا فكل
األول القرن يف صوتهم بعد الذين الغزلني أن وهو وضاح، وجود يف الشك عىل يحمل آخر
والحارضون، البادون منهم ذلك يف سواء أكثرهم، أو كلهم مرضيون للهجرة والثاني
قد غري، ليس النسبة يماني هو فإنما األنصاري؛ كاألحوص يمانيٍّا بينهم من كان فمن
اليمانية العصبية من بحظه يأخذ لم حتى خاصة، وقريش عامة باملرضية اتصاله اشتد
تدعي أن اليمانية حاولت وقد العرص، ذلك يف وآفتها السياسية الحياة قاعدة كانت التي
حتى جميل، قبيلة قضاعة نسب يف اختالفهم اشتد النسابني ألن توفق؛ لم ولكنها جميًال

َمَعد. من أنه ويعلن يزعم كان نفسه جميًال إن
قد واليمانية املرضية بني العصبية وكانت مرضيني، أكثرهم أو كلهم الغزلون كان
فكانت املعروفة، املنكرة آثارها العربية السياسية الحياة يف تحدث وأخذت أمرها عظم
افتخرت وقد يفضله، أو يعدله بما تفتخر أن اليمانية حاولت إال بيشءٍ تفتخر ال املرضية
امرأ ألن يمان؛ الغزل أن املتصلة السنة وكانت اإلسالم، يف شعرائها من بالغزلني املرضية
تحتمل أن اليمانية عىل اليسري من يكن فلم الجاهلية، يف طريقه مهد الذي هو القيس
وظفرت اغتصابًا اغتصبته الذي الشعري التفوق بهذا للمرضية تسلم وأن الخذالن، هذا
أمام تقفهم غزلون شعراء لليمانية يكون أن من بد فال وإذن وراثة، وال حق غري يف به
هؤالء من تجربة إال — أرجح فيما — هذا وضاح وليس املرضية، من الغزلني الشعراء
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بهم ليفاخروا للهجرة الثاني القرن يف اخرتاًعا يخرتعونهم اليمانيون كانوا الذين الشعراء
املرضيني.

من خلت إنها يقال: ال حتى — أعتقد فيما — وشعره وضاًحا اليمانية اخرتعت
هذه له ووقعت بالخلفاء واتصل الشعر وقال ا، حقٍّ وجد قد وهبه اإلسالم، يف غزل شاعر
هذا من املطلقة الكثرة أن يف الشك إىل سبيل من فليس بعضها، أو كلها املعروفة األخبار

بها. يعلم ولم يقلها لم مصنوعة منحولة إليه يُضاف الذي الشعر
شاعر عن صدر قد يكون أن يمكن ال وضاح إىل يضاف الذي الشعر هذا ألن وملاذا؟

للهجرة. األول القرن ينتهي أن قبل مات
ورصانة اللفظ بمتانة يمتاز أنه وعرفت البادية أهل من الغزلني شعر قرأت قد أنت
النعومة، شديدة فليست الخشونة شديدة تكن لم إن التي البدوية املسحة وهذه األسلوب،
برئ إذا الشعر هذا أن وسرتى الحارضة، أهل من الغزلني شعر وستقرأ قرأت قد وأنت
وهذا والسقوط االبتذال من بريء عربي عربي، فهو كثريًا أو قليًال البادية خشونة من
ضعيف. مولد صنعه هو وإنما عربي، الشعر هذا قال ما تقسم أن عىل يحملك الذي اللني
أذنت إن مخنث شعر هو السهولة، يف مفرط سهل اللني، يف مرسف لني وضاح شعر
يخرجه قد منكر تكلف من يخلو ال وخنوثته لينه عىل هو ثم اللفظ، هذا باستعمال يل
يكن لم القافية يف آخر تكلف من يخلو ال كله هذا عىل هو ثم النحو، أصول عن أحيانًا
والقافية يطيل، أن ويريد مثًال شينية قافية يتكلف تراه األولون، الشعراء إليه يذهب
مفلس، ألنه وسخيفه؛ اللفظ جيد يصطنع أن إىل فيضطر عليه، تعرس عزيزة الشينية
القول: إطالة عن تغنيك فقد القصيدة هذه إىل وانظر املورس، مظهر يظهر أن يريد وألنه

وِع��َش��اِش أَبَ��اِط��ٍح بَ��ي��َن واْل��َق��ْوُم غ��اش��ي رْوض��َة ِل��َط��يْ��ِف اْل��ُف��َؤاُد َط��ِرب
وَرش��اِش ُدًج��ى ف��ي وَح��ْزٌن َق��ف��ٌر َس��بْ��َس��ٌب أَرِض��ِك وُدون اْه��تَ��َدي��ِت أَن��ى
َل��َم��اش��ي أُِخ��ي��َف إِذا ال��ُم��ِح��بَّ إِن َك��ِل��ْف��تُ��ه��ا ال��ُم��ِح��بِّ تَ��ك��ال��ي��ُف ق��ال��ْت
واِش��ي ِب��ِك يَ��ِش��ي أَن وأَخ��َش��ى َش��ف��ًق��ا غ��يْ��ُرُه واْس��ُم��ِك رْح��َب َرْوَض��ُة أَْدُع��وِك
خ��اِش��ي ِس��رِِّك ل��ُخ��روِج اْم��ُرؤ وأَن��ا أَُزوُرُك��ْم َك��يْ��َف ُق��ل��ت َف��ُزْرن��ا ق��اَل��ْت
تُ��َم��اِش��ي ال��ذي��َن إلِْخ��وتِ��ي واْل��ط��ْف م��ًع��ا َس��ْل��ًم��ا ِل��ُع��ُم��وَم��ت��ي َف��ك��ن ق��ال��ت
ِب��َف��اش��ي َل��ي��س وض��اُح ي��ا ��رُّ وال��سِّ آِم��ٍن ِزي��ارَة َم��َع��ُه��ْم ف��ت��زوُرن��ا
أَْك��بَ��اِش وِب��ُح��لَّ��ٍة ِب��َخ��الِخ��ٍل م��رًَّة ِب��أَبْ��َط��َح ت��ْم��ش��ي وَل��ِق��ي��ت��َه��ا
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غ��َواِش��ي ال��رِّداءِ ف��ي َع��يْ��ن��ي وُدُم��وع ��ًدا ُم��س��هَّ وِب��تُّ م��ْع��ُم��وًدا ف��َظ��ِل��ْل��ُت
ُم��َش��اش��ي بَ��َل��غ��ِت َق��د َح��ت��ى اْل��َع��ْظ��ِم ف��ي وانْ��تَ��َح��ى ِج��ْس��م��ي س��لَّ ُح��بُّ��ك رْوُض ي��ا

معنى أن فلنالحظ ولنبدأ وقوافيها؟ ومعانيها ألفاظها يف القصيدة هذه إىل أترى
نعلم ما إىل منه املتأخرة العصور أثناء املدن حياة يف نجده ما إىل أقرب القصيدة هذه
ذكر فإذا يزورها، أن وضاًحا تريد التي املرأة فهذه األوىل، العصور يف العرب أخالق من
وبينهم، بينه الصداقة تكون حتى وإخوتها ألعمامها يتلطف بأن أغرته ذلك عرس لها
هذه إن أقول: رسهما، يذاع أن أو لخطر يتعرض أن دون معهم زيارتها عليه فتسهل
تكون أن إىل منها بغداد أهل يف املنحطة الطبقات من بغدادية تكون أن إىل أقرب املرأة
وطهارة، عفة من أقول ال فيها، وما البادية بأخالق عهد قريبة مرضية أو يمانية عربية
الدنيات. هذه مثل عن وترفع وسذاجة كرامة من أقول بل وفجورها، فحشها البادية ففي

فيه: يقول الذي القصيدة مطلع شك غري من الحظت فقد القافية وأما

غ��اش��ي روض��ة ل��ط��ي��ف ال��ف��ؤاد ط��رف

وفطنت والحرج، العرس من «غايش» موضع إىل أنبهك أن إىل حاجة يف أحسبك وما
قوله: إىل

ل��م��اش��ي أخ��ي��ف إذا ال��م��ح��ب إن

قوله: إىل وفطنت

واش��ي ب��ك ي��ش��ي أن وأخ��ش��ى

اللفظ مهلهل من القصيدة عليه تشتمل مما ذلك غري إىل وفطنت الفعل، نصب دون
القافية. ورديء

األغاني، كتاب يف ذلك تجد فقد وضاح، شعر من الكثري برواية أطيل أن أريد ولست
فيها يجزع التي األبيات هذه لك وأروي وأخاه، أباه بها يرثي التي بالقافية أوصيك وأنا

علة: أخذتها وقد البنني أم عىل
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َع��الم��ا؟ ال��دُّم��وَع نَ��ْس��تَ��بْ��ق��ي وَع��الَم ح��تَّ��اَم��ا ُح��ْزنَ��ن��ا نَ��ْك��تُ��ُم َح��تَّ��اَم
األَْس��ق��ام��ا وأَْوَرَث وَزاَد َونَ��َم��ا واْع��تَ��ل��ى تَ��ف��اَق��َم ق��ْد ِب��َي ال��ذي إِنَّ
ِح��م��ام��ا ي��ك��ون أَْن ونُ��ْش��ِف��ق نَ��ْخ��َش��ى َم��ِري��َض��ًة اْل��ب��ن��ي��َن أُمُّ أَْص��ب��ح��ْت ق��ْد
واألَيْ��ت��ام��ا األْرَم��اَل ِب��ه��ا َواْج��بُ��ْر بَ��ق��ائ��ه��ا ِب��ُط��وِل أَْم��ِت��ع��ن��ي ربِّ ي��ا
واألَْع��َم��اَم��ا األَخ��واَل ف��اَرق ق��ْد ب��أَْرِض��ه��ا اْل��غ��ِري��َب ال��رَُّج��َل ب��ه��ا واْج��بُ��ْر
إِع��ص��ام��ا َج��ن��اب��ه��ا ِب��ُق��ْرِب ُع��ِص��م��وا وبُ��ؤٍس وراِه��ب��ي��ن راِغ��ب��ي��ن َك��ْم
إِْع��ظ��اَم��ا ك��الُم��ه��ا يُ��ْس��تَ��ط��اُع ال َم��ْح��ُم��ودٍة ال��ثَّ��ن��ا ظ��اِه��رة ب��ِج��نَ��اِب

فإني للهجرة، األول القرن يف قائله عن صدر قد عربي الشعر هذا أن زعم فمن
من له حظ ال جاهل ناظم أنشأه وإنما الثاني، يف وال األول القرن يف ينشأ لم أنه أزعم
كتابًا أن الفرج أبو ويحدثنا للهجرة، الرابع أو الثالث القرن فن من له نصيب وال قوة،
فوضاح وإذن شيئًا، منه ينقل أن كره وأنه الوضاح، عن الناس أيدي يف كان مصنوًعا غثٍّا
درسنا الذين كأولئك الخاصة أبطال من ال العامة، أبطال من غرامي بطل هذا اليمن

املاضية. الفصول يف أخبارهم
الغرامية القصة هذه هو وإنما نسبه، وال شعره ليس الوضاح أمر من اللذيذ أن عىل
ومنها السيايس منها مختلفة: عنارص تكوينها يف اشرتكت والتي حوله، أنشئت التي
موسيقية غرامية لقصة موضوًعا تصلح زالت ما والتي العامية، املبالغات ومنها العصبي

باألوبرا. الفرنج يسيمه ما نحو عىل حديثة
فارسية، أو يمانية روضة، لها يقال امرأة أمره أول يف أحب وضاًحا أن زعموا
أهلها عليه أبى خطبها فلما الناس، بني ذاع حبهما أن وزعموا أحبته، أنها وزعموا
القصة هذه ولكن العهد، لذلك الغرامية القصص يف معروف هو ما نحو عىل أراد ما
ولم الحب، ألخطار ويتعرض بغرامه يحتفظ أن الشاعر يستطع فلم اختزاًال، اختزلت
أصابها «روضة» ألن ذلك الغرامية، القصص يف العادة هي كما دمه إهدار للسلطان يتح
وعطف الشاعر رحمها وقد للرحمة، أهًال أصبحت وإنما للعشق، أهًال تصبح فلم الجذام
عبثت التي الحقيقية قصته فإن هذه، روضة يف هو إنما وضاح شعر أكثر أن ومع عليها،

البنني. أم مع سريته هي إنما آنًفا إليها أرشت والتي بها، عصفت بل بحياته
جميلة كانت امللك، عبد بن الوليد وزوج مروان، بن العزيز عبد بنت هذه البنني أم
الحج يف زوجها استأذنت وقد فيها، الرقيات قيس بن هللا عبيد شعر بذلك يشهد فاتنة،
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يتعرضن سافرات وكن مثلهن، مكة أهل ير لم حسان جوار يف مكة فبلغت لها، فأذن
إحدى أو بامللكة تغزلوا إن الشعراء توعد قد الوليد وكان الحجاز، أهل من للغزلني
فاطمة زوجها بأخت تغزلوا كما الشعراء بها يتغزل أن تريد كانت امللكة ولكن وصائفها،
تغزلوا وكما الحسني، بنت بسكينة تغزلوا وكما العزيز، عبد بن عمر امرأة امللك عبد بنت
إثًما بذلك يريدون ال مكة، وردت رشيفة بكل يتغزلون كانوا وكما قبل، من معاوية ببنت
أن وضاح وإىل كثرٍي إىل فطلبت والدعابة، املدح مذهب ذلك يف يذهبون وإنما نكًرا، وال
غارضة، يقال لها جارية فذكر امللكة، يريض أن وأراد الخليفة فخاف كثري فأما يذكراها،
إىل نمي ولكنه فيها، قال ما إلينا الرواة ينقل ولم نفسها، بامللكة فتغزل وضاح وأما

واغتاله. عليه فحنق الوليد
هذه حوله نسجت الذي املوضوع وهو القصة، من صحيًحا يكون أن يمكن ما هذا
موسيقية ملأساة موضوًعا تصلح إنها قلت: والتي أسطر، يف سأوجزها التي املتقنة القصة

حديثة.
جاوز ثم دعابة بينهما وكانت وضاح، وأحبها وضاًحا أحبت البنني أم أن زعموا
يهديه أن فأراد أعجبه جوهر الوليد إىل وأهدي قال: منها، رش هو ما إىل الدعابة األمر
وضاًحا، عندها فرأى امللكة عىل الخادم ودخل له خادم مع إليها فأرسله البنني، أم إىل
الخادم من الجوهر أخذت ثم صاحبها، فيه فأخفت صندوق إىل امللكة فأرسعت قال:
حجًرا تمنحه أن إليها فطلب يعلم، ما يستغل أن وأراد فيها، فطمع صنعت ما رأى وقد
فأنبأه الخليفة بلغ حتى محنًقا فانرصف وسبته، ذلك عليه فأبت قالوا: الجوهر، هذا من
امللكة، عىل فدخل فوره من نهض ثم فقتل، به وأمر تكذيبه الخليفة فأظهر رأى، بما
امللكة إىل يتحدث وأخذ الخادم، له وصفه الذي الصندوق عىل فجلس تتمشط، هي فإذا
بالصندوق فأمر رده، تستطع فلم الصندوق، هذا إليه تهدي أن سألها حتى مالطفة يف
البرئ، يف الصندوق ألقي ثم املجلس، هذا يف برئ فاحتفرت أمر ثم مجلسه، إىل فاحتمل
خربًا، لوضاح أحد يعرف ولم مكانه إىل البساط ورد األرض، وسويت الرتاب عليه وهيل

شيئًا. زوجها من امللكة تنكر ولم
بينه كانت وقد الشعوبية، أحد وضعها مصنوعة، القصة هذه إن الفرج: أبو قال
كلها، موضوعة القصة هذه أن الظن وأكرب العباس، بني أيام مالحاة «أحوى» وبني
موسيقية. مأساة موضوع تكون ألن قلت كما صالحة مؤثرة جيدة نفسها يف ولكنها
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منحول، وشعره شك موضوع فشخصه نكر؛ يف نكر كله هذا وضاح أمر ترى فأنت
أوصيك وأنا جودة، من يخلو ال شيئًا شعره يف نجد فنحن ذلك ومع متكلفة، وأخباره

الوليد. بهما مدح اللتني بالالميتني
إىل خيلت والتي الفصل أول يف إليها أرشت التي األبيات بهذه الحديث هذا وأختم
األبيات هذه أروي وإنما التمثييل، الشعر استكشف قد وضاًحا أن املحدثني األدباء بعض
البغدادية: العامية النفس تمثل فهي العربية النفس تمثل لم إن حلوة سذاجة فيها ألن

غ��ائ��ُر َرَج��ٌل أَب��ان��ا إِنَّ داَرن��ا تَ��ِل��َج��ْن ال أَال ق��اَل��ْت:
ب��ات��ُر ص��اِرٌم وَس��يْ��ف��ي ِم��ن��ه ِغ��رًَّة ط��ال��ٌب ف��ِإن��ي ُق��ْل��ُت
ظ��اِه��ُر َف��ْوَق��ه َف��ِإن��ي ق��ل��ت دونِ��ن��ا م��ْن اْل��َق��ْص��َر ف��ِإنَّ ق��ال��ْت
م��اِه��ُر َس��اب��ٌح َف��ِإن��ي ُق��ل��ت دونِ��ن��ا م��ن اْل��بَ��ْح��َر ف��ِإنَّ ق��ال��ْت
ق��اِه��ُر غ��ال��ٌب َف��ِإن��ي ُق��ل��ُت َس��بْ��ع��ة إِْخ��َوٌة َف��َح��ْول��ي ق��ال��ْت
ع��اِق��ُر أََس��ٌد َف��ِإن��ي ُق��ل��ت بَ��يْ��ن��نَ��ا راب��ٌض َف��َل��ي��ٌث ق��ال��ْت
غ��اِف��ُر َراِح��ٌم َف��ربِّ��ي ُق��ل��ُت َف��وِق��ن��ا ِم��ْن ال��ل��ه َف��ِإنَّ ق��ال��ْت
��ام��ُر ال��سَّ ه��َج��َع م��ا إِذا َف��أِْت ُح��ج��ة أَْع��يَ��يْ��تَ��ن��ا ل��ق��ْد ق��اَل��ْت
زاج��ُر وال نَ��اٍه ال َل��يْ��َل��ة ال��نَّ��َدى َك��س��ق��وِط َع��ل��يْ��ن��ا ف��اس��ُق��ْط
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العرجي الغزلون:1

خصال فيه النفس، إىل محبب الروح خفيف ظريف شاعٍر عن أحدثك أن اليوم أريد
العربي أريد وإنما الفقري، الحرضي أريد وال البادية، عربي أريد ال ا، حقٍّ العربي الرجل
كما كله بهذا فاستمتع ممتازة، ومكانة ضخمة وثروة كريًما مولًدا له هللا قىض الذي
فأنت والسيئة، الحسنة الخالل من يستتبع بما كله هذا من وظفر به، يستمتع أن ينبغي
األرستقراطية عن يصدر ما لكل مصدًرا تجده وأنت ونقائصها، الثروة مزايا عنده تجد
حدثتك الذي الحجازي الشباب من الطائفة لهذه صادًقا مثًال تجده وأنت ورش، خري من
الحظ عظيم املروءة، قوي الثروة ضخم املولد حسن كان أنه لك وزعمت مرة، غري عنه
السياسية الحياة عن مبعًدا نفسه، لذلك كان قل أو ذلك، مع كان ولكنه الذكاء، من

واملجون. العبث يف حياته ويبيل واللعب، اللهو يف أيامه ينفق أن إىل مضطرٍّا العامة،
هؤالء حياة فإن أيًضا، مرة غري عنه وسأحدثك مرة، غري الشباب هذا عن حدثتك
معتمدة األرستقراطية هذه أكانت سواء اإلسالمية، األرستقراطية زهرة كانوا الذين الشبان
هؤالء حياة إن أقول: جميًعا، األشياء هذه عىل أم الثروة عىل أم املولد عىل أم الدين عىل
اإلسالمية الدولة أسسوا الذين أبناء أن قدر قد كان ألنه والعناية؛ بالدرس خليقة الشبان

.١٩٢٤ سنة أكتوبر ٢٤ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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أمية بني من الخلفاء أن فلو املسلمني، حياة يف عظيم أثر لهم يكون أن يجب األوىل
الحياة وجهة شك غري من لتغريت قديمه يف آباؤهم اشرتك كما األمر حديث يف أرشكوهم
بني ولحيل االستبداد، عىل ال الشورى عىل أمية بني دولة ولقامت اإلسالمية، السياسية
الذكي القوي الشباب هذا أن ذلك تمزيًقا، دولهم مزقت التي الثورات وبني املسلمني
وسلطة الخلفاء سلطة بني املتني التوازن من شيئًا يقيم أن يستطيع كان الخصب
الخلفاء ولكن للعصبيات، االنقياد يف واإلرساف الظلم من الخلفاء هؤالء يمنع الزعماء،
يقبض الدولة أمور يف الحجازي الشباب اشرتاك أن واستيقنوا الفهم حق هذا فهموا
يسمون كانوا ملا املنافاة كل مناٍف الدستوري، الحكم من يشءٍ إىل ويضطرهم سلطانهم
واضطراره الدولة أمور من الشباب هذا إبعاد من ا بدٍّ يروا فلم املطلق، الحكم من إليه

ماسة. حاجة يف إال منها يخرج وال بإذن، إال يجاوزها ال الحجاز أرض إىل
التي بمنزلته االحتفاظ سبيل يف عنيًفا جهاًدا الحجازي الشاب هذا جاهد ولقد
وما الحرة، ثورة كانت وما الزبري، ابن ثورة كانت فما ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب له تركها
لم الحجازي الشباب هذا ولكن الجهاد، لهذا مظاهر إال عيل، بن الحسني خروج كان
إىل الراشدين والخلفاء الصحابة أبناء واضطر األموي، لالستبداد الكلمة وتمت يوفق،
الدولة أمور يف االشرتاك وبني بينهم يحل ولم الحجاز، يف يحيونها الفارغة الحياة هذه
وتخري اإلسالمية، البالد أقطار من الحجاز غري يف الحياة وبني بينهم حيل بل فحسب،
أبناء ورأينا الحجازية، األرستقراطية هذه غري من العمال هؤالء كثرة أو عمالهم أمية بنو
ضياعهم، يف يحيوا أن إىل مضطرين الهاشمي الشباب وزهرة وعثمان وعمر بكر أبي
ووقف والتقى، الدين إىل فانرصف أقلهم وأما واملجون، اللهو إىل فانرصف أكثرهم فأما

الحياة. متاع من بحظه ذلك مع ويأخذ الدينية، بمكانته يحتفظ بني، بني فريق
كان عتيق، أبي ابن وهو حينًا، الحجاز به ازدان الذي املاجن هذا أن تعلم ولعلك
عثمان، ساللة من كان اليوم عنه أحدثك أن أريد الذي العرجي وأن بكر، أبي ساللة من
لم وأنه به، يحيط كان الذي الديني الجالل وهذا جعفر بن هللا عبد مكانة تعلم ولعلك
مصدر، كله لهذا ليس املغنيات، مجالس إىل يختلف أن وال الغناء يسمع أن يكره يكن
ففسدت العمل، وبني العاملة القوة هذه بني حالوا أمية بني من الخلفاء أن إال أعتقد، فيما

أخرى. جهٍة من الحجازي الشباب هذا وأمور جهة، من الدولة أمور لذلك
اإلسالمية، الحياة يف أثر اإلسالمية الدولة أسسوا الذين ألبناء يكون أن من بد يكن لم
أثروا نعم، والحضارة، األدب يف فأثروا السياسة يف يؤثروا أن عليهم الخلفاء أبى وقد
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مدينون ونحن بالغناء، لهم مدينون ونحن بالغزل، لهم مدينون فنحن باقية، آثاًرا فيهما
أمية. بني أيام اإلسالمية الحضارة من الظريفة الحلوة الناحية هذه بكل لهم

والحضارة األموي األدب من الظريفة الحلوة الناحية هذه أن معي تالحظ أن وأحب
وزهد الحجاز بها احتفظ ما، حدٍّ إىل والفحش اإلثم من بريئة طاهرة نقية ظلت األموية
كما يلهوا أن الخلفاء أراد وملا دمشق، قصور إىل الحجاز جاوزت فلما الشام، خلفاء فيها
قصور إىل املقدسة األرض من والعبث والغناء الغزل انتقل وملا الحجاز، شباب يلهو كان

نراه. حني ننكره الذي الفساد هذا فيها ظهر أمية، بني
الحجازيني هؤالء عبث يف الفحش من بيشء تظفر تكاد ال أنك يلفتك مما أليس
الظرف هذا يستعذبون والنسك الزهد وأصحاب واملحدثني الفقهاء ترى إنك بل ولهوهم؟
ظل ما فيه االشرتاك من بل له، االستماع من يتحرجون وال ويستحبونه الحجازي

عليه. والسخط منه النفور ظهر الشام إىل انتقل إذا حتى حجازيٍّا،
ابن ومجون العرجي، وعبث ربيعة، أبي ابن ظرف عن كثريًا أو قليًال الفقهاء ريض
امللك، عبد بن يزيد عبث عىل وسخطوا معاوية، بن يزيد لهو أنكروا ولكنهم عتيق، أبي
بمقدار، يلهو كان الحجاز شباب أن أظن فيما ذلك ومصدر يزيد، بن الوليد روا وكفَّ
مجاوزة من يعصمانه الخلفاء رقابة من وخوفه واالجتماعية الدينية مكانته وكانت
يخىش ال حد، غري إىل فيه اندفع حتى اللهو يعرف يكد فلم أمية بني شباب أما الحدود،

بسلطان. يحفل وال مراقبة
حدثتك وقد والغناء، بالغزل وحرضه، بدوه الحجازي، الشباب لهذا مدينون نحن
كان الذي العرجي بهذا وأبدأ الحارضة، أهل غزل عن اآلن وأحدثك البادية، أهل غزل عن

الراشدين. الخلفاء أحد ساللة من
الثروة، ضخم غنيٍّا والصحابة الخلفاء أبناء من كغريه وكان الثاني، جده عثمان كان
أن حاول وقد إليه، فنسب الَعْرج يسمى الطائف من قريب له وإقطاع مكة بني يرتدد
بن مسلمة مع حسنًا بالء الغزو يف فأبىل وثروته، مولده تالئم منزلة لنفسه يكسب
فوقف الجيش أصابت ضائقة أن تحدثوا ضخمة، أمواًال هللا سبيل يف وأنفق امللك، عبد
وتحدثوا الليل، طوال عليه يقومان بِقْدره له غالمني ووكل املسلمني إطعام عىل ثروته
يقضوا أن تجار إىل العرجي فتقدم غزواته بعض يف الجيش أصابت ضائقة أن أيًضا
األمر وانتهى دينار، ألف بعرشين عليه فرجعوا عليه، بذلك يرجعوا وأن املسلمني حاجات
ومع للتجار، دينه العرجي عن وأدى بهذا، أحق املال بيت فقال: العزيز عبد بن عمر إىل
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عندهم ينفعه لم كما باملال، سخاؤه وال الحرب يف بالؤه أمية بني عند ينفعه لم ذلك
إليه يكلوا ولم عمًال يولوه فلم لعثمان، الثأر عىل قامت دولتهم أن مع بعثمان، اتصاله
أبناء من غريه حياة محزونًا، يائًسا فيه فيحيا الحجاز إىل يعود أن إىل واضطر أمًرا،

والخلفاء. الصحابة
بالسهم الناس أرمى — الرواة ذكر فيما — وكان شجاًعا، وكان إذن، كريًما كان
النفس عزيز القلب ذكي وكان بالفروسية، الحذق شديد فارًسا كان كما له، وأبراهم
أن من امللكات لهذه بد يكن فلم العاملة، الحياة عن مبعًدا ذلك مع وكان الفطنة، قوي
إىل ينحاز أن دون وتلك هذه وبني بينها حيل إذ والعبث، اللهو يف ثمرها وتؤتي تظهر
اللهو من بحظه العرجي أخذ وقد الجد، تأخذه أن إحداهما تستطيع أن ودون إحداهما،
ربيعة أبي ابن أن أحدهما: وجهني؛ من خالفه ولكنه ربيعة، أبي ابن منهج فنهج والعبث
من حمامة كان النساء، وحديث العيش وخفض الحياة لني إىل مطمئنٍّا وادًعا هادئًا كان
يهون أن استطاع ولهذا الحب، يف يتغنى وأن يحب أن الحياة من حظه كل الحرم، حمام
عليه إشفاًقا الحارث أخوه عليه فجزع ربيعة أبي بن عمر الوفاة حرضت فقد أخيه، عىل

قط. فاحشة أتى ما له يقسم وأن أخيه عىل يهون أن عمر فاستطاع هللا، عذاب من
هذا يرصف أن من بد له يكن ولم وعنف، قوة من فضل فيه كان فقد العرجي أما
سبيل يف فرصفه ذلك، الخلفاء عليه فأبى الدولة، سبيل يف يرصفه أن حاول وقد الفضل،
الصيد يف حياته ينفق كان والهدوء، الدعة أهل إىل منه الفاتكني إىل أقرب وكان نفسه،
من أكثر إليهن يطلب كان وإنما والغزل، بالحديث النساء من يكتفي يكن ولم والرشب،

أيًضا. خطًرا اسمه فكان هذا،
حياته يف قانًعا كان كما العامة حياته يف قانًعا كان ربيعة أبي بن عمر أن واآلخر
يحتقر كان وكأنه سياسيون، أعداء له يكن ولم سياسية أطماع له تكن فلم الخاصة،
فلم بهم يتصل ومن الخلفاء عن ورصفه النساء، عىل شعره فقرص وأهلها، السياسة

أحًدا. يهُج ولم أحًدا يمدح
الدولة أمور يف شأن له يكون أن وأراد السياسية الحياة حاول فقد العرجي أما
حقًدا بهم اتصل ومن للخلفاء فأضمر اإلخفاق، هذا عن يتعز لم أنه وأحسب يفلح، فلم
فاحش الخلق سيئ فأصبح قويٍّا تأثريًا نفسه يف أثر قد اإلخفاق هذا وكأن وبغًضا،
اضطر فإذا والعبث، اللهو عنهم رصفه ما عنهم ينرصف الناس، عن الرضا قليل اللسان
به وانتهى آخرين، ناًسا وعادى ناًسا هجا هنا ومن خريًا، منه يجدوا لم مواجهتهم إىل
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حتى وسجن وشهر ُرضب أن إىل العامة حياته يف خلقه وسوء الخاصة حياته يف عنفه
السجن. يف مات

فإىل أخباره، من لنا روي وما العرجي شعر لفهم األمرين هذين مالحظة من بد وال
السيايس سخطه وإىل وأخباره، شعره من قسم يرجع اللذة عىل وتهالكه وفتكه عنفه

األخبار. وهذه الشعر هذا من اآلخر القسم يرجع الدولة رجال عىل وحقده
هذا أول يف الرأي هذا قدمنا وقد العرجي، شعر يف رأينا تعرف أن اآلن تريد ولعلك
هذه نجد فإنا النفس، إىل محببًا الروح خفيف ظريًفا كان العرجي إن قلنا: حني الحديث
مع املرة هذه يف رأينا اتفق وقد أيًضا، فيه أنت وستجدها العرجي، شعر يف كلها الخالل
يحبون أيًضا، والنساك الفقهاء كان بل منهم، واألدب الظرف أهل كان فقد القدماء، رأي
لشاعٍر بمثلها تظفر تكاد ال أحاديث ذلك يف ولهم شديًدا، كلًفا به ويكلفون العرجي شعر

اإلعجاب. عىل ويحمل يريض ما ومنها يضحك، ما األحاديث هذه ومن آخر،
ما بعد ليلة املخزومي السائب أبو أتاني قال: أبيه عن هللا عبد بن مصعب تحدث
فلو سواك، أجد فلم به أستمتع يل أًخا وذكرت سهرت فقال: عليه، فأرشفت السامر رقد
للعرجي: بيتني ذلك بعض يف فأنشدته فمضينا وتحدثنا! فتناشدنا العقيق إىل مضينا

األَْش��ق��ِر ك��األََغ��رِّ َح تَ��َل��وَّ ُص��بْ��ح ب��َدا ح��ت��ى َل��يْ��ل��ٍة ِب��أَنْ��َع��ِم ب��ات��ا
ال��ُم��ْع��ِس��ِر ثَ��ْوِب ب��َف��ْض��ِل اْل��َغ��ِري��ِم أَْخ��ذَ ص��ب��اب��ة اْل��ِف��راِق ِع��ن��َد َف��ت��َالَزَم��ا

غريه بحرف نطق إن طالق امرأته وهللا! أحسن فقال: فأعدته، عيلَّ، أعده فقال:
بنا وقف إليه، رصنا فلما حسن، بن حسن بن هللا عبد فلقينا قال: بيته، إىل يرجع حتى
له: فقال السائب؟ أبا يا أنت كيف قال: ثم فسلم املدينة، يريد ماله من منرصف وهو

ال��ُم��ْع��ِس��ِر ثَ��ْوِب ب��َف��ْض��ِل اْل��َغ��ِري��ِم أَْخ��ذَ َص��ب��اب��ًة اْل��ف��راق ع��ن��َد َف��ت��َالَزَم��ا

كهل وأي هلل! إنا فقال: الليلة! منذ فقلت: صاحبك؟ أنكرت متى فقال: إيلَّ فالتفت
ماًال يريد املدينة قايض التيمي عمران بن محمد فلقينا مضينا ثم قريش! منه أصيبت
أنت كيف قال: ثم فسلم البغلة، قيد فيها مخالة عنقه عىل غالم ومعه له، بغلة عىل له،

فقال: السائب؟ أبا يا
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اْل��ُم��ْع��ِس��ِر ثَ��ْوِب ب��َف��ْض��ل اْل��َغ��ِري��ِم أَْخ��ذ ص��ب��اب��ًة اْل��ِف��راِق ِع��ن��َد َف��ت��َالَزَم��ا

أفتدعه قلت: امليضَّ أراد فلما آنًفا، قلت: صاحبك؟ أنكرت متى فقال: إيلَّ فالتفت
البغلة، قيد غالم، يا صدقت، قال: العقيق، آبار بعض يف يتهور أن آمن ما وهللا هكذا!
قصته، عنه يفهم أن يريد إليه بيده ويشري البيت ينشد وهو رجله، يف فوضعه القيد فأخذ
بحيث كان فلما بأهله، وألحقه بغلتي عىل احمله غالم، يا لغالمه: فقال الشيخ نزل ثم
قريش من شيًخا فضحت ماجنًا! هللا قبحك فقال: بخربه، أخربته فاته قد أنه علمت

وغررتني.
فيهم جماعة وعنده يحدثنا، وهو جريج ابن حلقة يف كنا قال: الثقفي داود وتحدث
عىل بمئزٍر ائتزر وقد املغني نيزن ابن به مر إذ العراقيني، من وعدة املبارك بن هللا عبد
قال: تسمعني، أن أحب له: فقال جريج ابن فدعاه عندنا، الشطار إزرة وهي صدره،
له: فقال أصوات، ثالثة من أكثر غناك إن طالق امرأته فقال: عليه، فألح مستعجل، أنا
أيام من الثاني اليوم يف رسيج ابن غناه الذي الصوت غنني اليمني! إىل أعجلك ما ويحك!

فغناه: املحامل، تكرست حتى والجائي الذاهب طريق فقطع العقبة، جمرة عىل منى

ج��ب��ر ف��س��ل��م��ي ع��ل��ي ع��وج��ي

فإني الثالثة، من قال: أعده، ويحك! مرات ثالث وهللا! أحسنت جريج: ابن له فقال
ومىض، وقام فأعاده، الثالثة، من فأعده أحسنت! فقال: فأعاده أعده، قال: حلفت! قد
جريج ابن فالتفت وطرك، تقيض حتى معك ألطلت عندك الثقالء هؤالء مكان لوال وقال:
ونكرهه، بالعراق عندنا لننكره إننا فقالوا: فعلت! ما أنكرتم لعلكم فقال: أصحابه إىل
الفرق فما قال: عندنا! به بأس ال قالوا: — الحداء يعني — الرجز؟ يف تقولون فما قال:

الغناء؟ وبني بينه
القصة هذه من أقل ليست رسيج وابن عطاء مع أخرى قصة نفسها األبيات ولهذه
بقول ليلة كل يف ويتغنى يسكر كان الذي جاره مع حنيفة أبي قصة تعلم ولعلك ظرًفا،

العرجي:

ثَ��غ��ِر وِس��َداد ك��ِري��َه��ٍة ل��ي��وِم أَض��اع��وا ف��ت��ى وأَي أََض��اُع��ون��ي
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أخذوه، قد العسس أن فعلم جاره عن فسأل ليلة، حنيفة أبي عن الغناء انقطع ثم
وهللا! ال قال: فتى؟ يا أضعناك هل له: قال ثم سجنه، من أطلقه حتى حنيفة أبو فجد

بأس. فيه فليس غناء من فيه كنت ما إىل فعد حنيفة: أبو قال
أهل من والفقهاء الظرفاء بني ورواجه العرجي شعر عن تروى أخرى وأخبار

األغاني. كتاب يف وتجدها الحجاز،
سيما وال أيًضا، سريته يف ظريًفا كان بل وحده، شعره يف ظريًفا العرجي يكن ولم

واحدة. قصة إال هذا ظرفه من لك أروي ولست النساء، مع
الرحمن عبد بن محمد وهو األوقص، بأم نزهته بعض يف العرجي مر قالوا:
امراة وهي منه، وتسرتت بنفسها رمت رآها فإذا لها، يتعرض وكان القايض، املخزومي
من يتأملها أن وأحب فعرفها يتحدثن، وهن جالسة نسوة يف بها برص تميم، بني من
دابته إليه فدفع لبن، وطبا ومعه له بكر نرصعىل بني من أعرابيٍّا ولقي عنها فعدل قرب،
أمعك أعرابي، يا به: فصحن النسوة، عىل أقبل ثم ثيابه، ولبس ولبنه َقعوده وأخذ وثيابه،
الوطبني، إىل معها من وتواثب األوقص، أم يتأمل وجلس إليهن ومال نعم، قال: لبن؟
من يرشبن وهن شيئًا، يطلب كأنه األرض إىل أحيانًا وينظر يلحظها العرجي وجعل
قال: يشء؟ منك أضاع األرض؟ يف أعرابي يا تطلب يشء أي منهن: امرأة له فقالت اللبن،
العرجي فقالت: فعرفته أزرق، وكان إليه، نظرت كالمه التميمية سمعت فلما قلبي! نعم،
لبنك، إىل بنا حاجة ال عنا انرصف وقلن: نساؤها وسرتها ووثبت الكعبة! ورب عمر بن

ذلك: يف وقال منرصًفا فمىض

األَل��ي��ِم ال��َوْج��ِد ذُو ال��َم��ْرءُ َش��ك��اُه ِب��ي م��ا وم��ثْ��ُل ِل��ص��اِح��ب��يَّ أَق��وُل
اْل��ُه��ُم��وِم ُم��َؤرَِّق��ُة ت��أَوَّبَ��ه م��ا إِذا ِم��ثْ��ِل��ه��م��ا األََخ��َويْ��ِن إِل��ى
تَ��م��ي��ِم بَ��ن��ي أُْخ��َت ال��نَّ��ق��ِع ِب��أَْع��َل��ى ُظ��ْه��ًرا ل��ِق��ي��ُت واْل��بَ��الءِ ِل��َح��يْ��ن��ي
ع��م��ي��ِم َخ��ْل��ٍق ف��ي اْل��َخ��دِّ أَِس��ي��َل م��ن��ه��ا َع��يْ��نَ��اَي َرأَْت أَن ��ا َف��ل��مَّ
ري��ِم َوج��ي��َد األُْق��ُح��َواِن ك��َل��ْوِن وثَ��ْغ��ًرا َخ��ِرق ُج��ْؤذٍَر وَع��يْ��نَ��ْي
��ق��ي��ِم ال��سَّ َع��َل��ى اْل��َع��اِئ��داِت ُح��نُ��وَّ َع��ل��يَ��ه��ا دون��ي أَتْ��رابُ��َه��ا َح��نَ��ا

لها يقال أمة مع للعرجي قاسية ظريفة أخرى قصة لك أروي أن أريد كنت لقد
األحاديث هذه أكتب ولست اإلطالة، يف أرسف أن أريد ولست أطلت، قد ولكني كالبة،
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نهج لك وأرسم العربي األدب قراءة إليك أحبب أن قصاراي وإنما أريد، ما كل ألقول
القراءة. هذه

وبغضه عنفه قتله وقد الحكم، لرجال البغض شديد عفيًفا قلنا كما العرجي كان
هشام بن محمد خاله مكة عىل وىل استخلف ملا امللك، عبد بن هشام أن زعموا هذان،
يف باإلرساف يكتف لم ثم هشام، بن محمد هجاء يف يرسف العرجي فأخذ املخزومي،
به تنطلق ما أرسع فما املغنني، إىل غزله ويدفع وزوجه، الوايل بأم يتغزل فأخذ الهجاء

املشهورة: األبيات هذه الوايل أم يف قال األلسنة!

تَ��ْح��رَج��ي تَ��ْف��َع��ِل��ي إِالَّ إِن��ك ال��َه��ْوَدِج َربَّ��َة ع��َل��ي��ن��ا ُع��وج��ي
َم��ذِْح��ِج م��ن ال��ح��ارِث بَ��ن��ي إِْح��َدى يَ��َم��اِن��يَ��ٌة ل��ي أُت��ي��َح��ْت إِن��ي
َم��نْ��ه��ِج َع��َل��ى إَِال نَ��ْل��تَ��ق��ي ال ُك��لَّ��ُه ك��اِم��ًال ح��ْوًال نَ��ْل��بَ��ُث
ت��ْح��ُج��ِج َل��ْم ِه��َي إِن وأَْه��لُ��ُه ِم��نً��ى وم��اذا ��ْت َح��جَّ إِن ال��ح��جِّ ف��ي

جربة: زوجه يف وقال

َس��ْف��ُر َوأَنْ��تُ��ُم ��ُدوُد ال��صُّ ِف��ي��م ج��بْ��ُر َف��َس��لِّ��م��ي َع��َل��يَّ ُع��وج��ى
ال��نَّ��ْف��ُر بَ��ي��ن��نَ��ا يُ��َف��رَِّق ح��ت��ى ِم��ن��ى ثَ��َالَث إِالَّ نَ��ْل��ت��ِق��ي م��ا
��ْه��ُر وال��شَّ اْل��َح��ْوُل إِالَّ ال��دَّْه��ُر م��ا يَ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��ح��ْوِل بَ��ْع��َد ال��ح��ْوُل

أرسع فما به، لإليقاع العلل يلتمس وأخذ شديًدا، وجًدا هشام بن محمد عليه فوجد
سبيًال! عليه وجد ما

املوىل فرد سبه، يف وبالغ فسبه املوايل، أحد خاصمه أنه فزعموا عنيًفا العرجي كان
فأمر املوىل، دار عىل رجاله من نفر يف هجم الليل كان إذا حتى العرجي فأمهله عليه،
محمد عليه املرأة فاستعدت وحرقوه، قتلوه ثم أمامه امرأته وفضحوا فأوثقوه أصحابه
سجنه ثم للناس، وعرضه الزيت عليه وصب رأسه وحلق ورضبه عليه فقبض هشام، بن
قصة فاتخذ يزيد بن الوليد جاء ثم ميتًا، إال منه يخرج ولم سنني تسع السجن يف فظل
فعذبهما عمر، بن يوسف إىل أرسلهما ثم فرضبهما هشام، خايل من لالنتقام علة العرجي

رضبًا. وأتلفهما أموالهما واستصفى
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نفسيته تمثل والتي سجنه، يف العرجي قالها التي األبيات بهذه الحديث هذا ونختم
وبعده: السجن قبل السياسية

ثَ��ْغ��ِر وِس��داِد ك��ِري��ه��ٍة ِل��يَ��ْوِم أَض��اع��وا ف��ت��ى وأَيَّ أَض��اع��ون��ي
ب��نَ��ْح��ِري أَِس��نَّ��تُ��ه��ا ُش��ِرَع��ْت َوق��د ال��م��ن��اي��ا ُم��ع��تَ��َرِك ع��ن��َد وَص��ب��ٍر
وص��بْ��ِري م��ْظ��َل��َم��ت��ي ل��ل��ِه َف��ي��ا يَ��ْوٍم ُك��لَّ ال��ج��َوام��ع ف��ي أَُج��رَُّر
َع��ْم��رو آِل ف��ي ِن��ْس��بَ��ت��ي تَ��ْك َوَل��ْم وس��ي��ًط��ا ف��ي��ه��م أَك��ْن َل��ْم ك��أَنَّ��ي
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الثالثوالعرشون الفصل

الرقيات قيس بن هللا عبيد الغزلون:1

الحجاز وأهل قريش من النسيب أصحاب مع يذكر بالغزل، معروف شاعر اليوم صاحبنا
يقرص لم فهو اليوم، إىل لبحثنا موضًعا اتخذناهم الذين الغزلني كهؤالء ليس ولكنه عامة،
حياته تنوعت وإنما والعبث، اللهو عىل حياته يقرص لم وهو الغزل، عىل الفنية جهوده
حياته يف وكان وجد، لهو صاحب العاملة حياته يف فكان الشعري، الفن من حظه وتنوع
السيايس النضال أن ويظهر سيايس، ونضال وفخر ووصف ومدح غزل صاحب الشاعرة
والشعرية، العملية حياته يف الشاعر هذا فهم إىل وسيلة نتخذه أن ينبغي الذي هو وحده
بال، عىل السياسة لهم تخطر لم الذين الشعراء هؤالء عن البعد كل بعيدون إذن فنحن
نصيب، فيها لهم ليس أن مقدًما علموا ألنهم بحظ، منها يأخذوا أن يحاولوا لم الذين أو

النساء. وذكر واللعب اللهو عىل حياتهم فوقفوا
عن بعيدون نحن بل وأصحابه، جميل وعن ربيعة أبي بن عمر عن بعيدون نحن
اضطرهم ذلك يف أخفقوا فلما سياسية، منزلة لهم تكون أن حاولوا الذين الشعراء هؤالء
كالعرجي واملجون، والدعابة اللهو ملؤها الحياة من نوع إىل العاملة الحياة من اليأس
مخالفة أولئك يخالف شاعر بإزاء نحن وإنما املايض، األسبوع يف عنه حدثتك الذي

١٩٢٤م. سنة سبتمرب ٢٤ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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آالمها من واحتمل رأسه، إىل فيها فغرق عقله وخلبت السياسة له خطرت شديدة،
يشء كل عىل غلب ظاهًرا تأثريًا حياته ويف شعره يف ذلك وأثر ا، جدٍّ كثريًا شيئًا وأثقالها
منه أقرب السياسيني الشعراء إىل فهو الشعراء، حياة يف تعمل أن يمكن التي األشياء من
وربما فيه، متفوًقا قل أو الغزل، يف ماهًرا غزًال، كان ذلك مع ولكنه الغزلني، الشعراء إىل
يقرنه أن لنفسه املتقدمني بعض استباح قد بل واألحوص، العرجي عىل يقدم أن صح
ابن دون أو ربيعة، أبي ابن من أشعر أنه نثبت أن اآلن يعنينا وليس ربيعة، أبي ابن إىل
بينها وما شخصيته نتبني أن هو يشء كل قبل يعنينا الذي وإنما الشعر، يف ربيعة أبي
من فرغنا إذا حتى شعره، بها يمتاز التي الخصائص نتبني أْن أي صلة؛ من شعره وبني

األمويني. أدب من منزلته وننزله الشعر هذا نقدر أن علينا اليسري من كان ذلك
هللا عبيد شعر من صالًحا مقداًرا لنا فحفظ يسريًا، هذا يجعل أن هللا أراد وقد
يف نسخة منه طبعت املرصية الكتب دار يف مخطوط ديوان يجمعه الرقيات قيس بن

عليه. ونحكم الديوان هذا نقرأ أن إذن ونستطيع «فيينا»،
شعرت بيشء فستشعر الفرج، أبي كتاب يف الشاعر هذا أخبار تقرأ أن أحب وأنا
بأن وستشعر قويه، الخيال خصب الشعر، عذب الروح، خفيف النفس، حلو أنه وهو به،
مقتضبة، موجزة أطراًفا إال شعره من يرِو فلم الشاعر، هذا ذات يف قرص قد الفرج أبا
قليل، شعره من حفظ ما أن عىل واألسف اإلعجاب تستثري أن هو نفسك يف أثرها كل
إىل ترجع أن تستطيع وأنك محفوًظا، ديوانًا له أن تعلم حني يزول األسف هذا ولكن
أن وهو أيًضا، به شعرت آخر بيشء فستشعر الديوان هذا إىل رجعت فإذا الديوان، هذا
الرديء وأن القول، هذا مثل جاز إن ينبغي، مما أكثر كثري الشاعر هذا شعر من الجيد

التعبري. هذا مثل أبيح إن ينبغي، مما أقل قليل شعره من
إليك أقدم أن األحاديث هذه يف أريد ألني التعبري، هذا مثل لنفيس أستبيح وأنا
إليك أقدم أن أستطيع وقد أدرسهم، الذين الشعراء من موجزة ولكنها صادقة صورة
اليسري من فليس اإليجاز، يف شديدة مشقة أجد ولكني هذا، صاحبنا من صادقة صورة
الحد، هذا عند األمر يقف وال يختار، أن حري أكثره أو شعره فكل شعره، من تختار أن

الحديث. هذا يحتمل مما أكثر كثريًا شعًرا له تروي أن إىل مضطر أنت بل
صاحب كان أنه وهو الرقيات: قيس بن هللا عبيد به يختص يكاد شيئًا أالحظ وهنا
أو ليلهو حينًا يتغزل فكان والسياسة، اللهو إىل وسيلة الغزل اتخذ وأنه وسياسة، لهو
صادق، حب لوصف وال للهو ال آخر حينًا يتغزل وكان ا، حقٍّ نفسه عواطف ليصف
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رأينا وقد يحسن، ال وبما يحسن بما نساءهم يذكر إذ السياسيني، بخصومه ليعبث بل
محمد ليغيظ هشام، بن محمد زوج وبجربة هشام، بن محمد أم بجيداء يتغزل العرجي
هذه ولغريه له فسن العرجي، قبل الرقيات قيس بن هللا عبيد فعل وكذلك هذا، هشام بن
فلم األموي، العرص شعراء من أحد يبلغه لم ما الهجائي الغزل هذا من وبلغ السنة،
يفعل كان كما أهلها يهجو أن يريد التي املرأة فيه يذكر املألوف بالنسيب يكتفي يكن
تفصيلها يف مرسًفا شعره يف فيقصها واألخبار القصص يتخيل كان وإنما العرجي،

شديًدا. إرساًفا
مع — كان وإنما الدخيلة، سيئ وال رشيًرا الرقيات قيس بن هللا عبيد يكن لم
الناس عىل يؤثرهم لقومه، محبٍّا — شديًدا اندفاًعا فيها اندفع التي السياسية الخصومات
خصلة الهجائي غزله يف تظهر هنا ومن الحرص، أشد كرامتهم عىل ويحرص جميًعا
يخاصم كان أنه وهي السياسيني؛ الهجائيني من غريه عند نجدها ال مؤثرة، رقيقة جميلة،
الحرص يحرص فكان الرجال، حرب إىل وسيلة النساء يتخذ وكان النساء، دون الرجال
من أبعد إىل يميض كان بل وزوًرا، كذبًا الفاحشة بينهن يذيع أو يؤذيهن أال عىل كله
هذا إليهن يحبب وأن نفسه، عن يرضيهن وأن النساء، هؤالء يتملق أن يريد كان هذا،

عام. بوجٍه وعصبتهن وأبناءهن أزواجهن يسوء كان الذي الهجائي الغزل
العزيز عبد وبنت امللك، عبد بن الوليد امرأة البنني بأم فتغزل أمية، بني يخاصم كان
وغريهم العزيز عبد وأخاه الوليد وابنه امللك عبد يغيظ أن شك غري من يريد مروان، بن
أن وال يؤذيها أن وال البنني أم يسوء أن يريد يكن لم ولكنه أمية، بني رجاالت من
ينزل وأن إليها، ويتحبب لها يتلطف أن يريد كان بل تلقاه، أو تسمعه ملكروه يعرضها
وال — العرص ذلك يف النساء أن تعلم وأنت واإلعجاب، الرضا منزلة نفسها من شعره
الشعراء، إىل ويطلبنه به ويكلفن الغزل يحببن كن — املالكة واألرسة األرشاف نساء سيما
وعمها أباها يخاصم وهو البنني، أم إرضاء يف الرقيات قيس ابن يطمع أن غريبًا فليس
من تفصيًال، مفصًال ذكًرا البنني أم فيها ذكر قصيدة حني بعد لك وسأروي وزوجها،
الطويلة القصة هذه أن فزعم البنني، وألم لنفسه احتاط ولكنه وييسء، يؤذي أن شأنه
بهذا تتيه أن خليقة وهي موفورة، البنني أم فكرامة املنام، يف له وقعت إنما املفصلة
فليس وإذن ونومه، يومه عليه ملك حتى أحدث ما الشاعر نفس يف أحدث الذي الجمال

الرقاد. يف غرق إذا لوم نفسه الشاعر عىل
فأحفظ يريد، كان ما كل إىل الهجائي الغزل هذا من الرقيات قيس ابن وصل وقد
ولكنه سرتى، كما آواه ممن ذمتهم وأبرءوا دمه، هدروا حتى إحفاظ أشد عليه أمية بني
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أمان له وكسبت له شفعت حتى حسنًا، مبلًغا منها وبلغ نفسه، عن البنني أم أرىض
امللك. عبد

بالعناية، خليق مبتدعه، يكون الرقيات قيس ابن يكاد الذي الهجائي، الغزل هذا
شديد ولكنه املسلمون، الشعراء استحدثها التي الجديدة الفنية األلوان من لون فهو
عسريًا عاطفته عىل حكمك ويجعل الشاعر أمر عليك يلبس ألنه أخرى؛ جهة من الخطر
يحبها ألنه صاحبته هو أمادح العب؟ أم غزله يف هو أجاد تتبني تكاد ال فأنت ا، جدٍّ
مجرد فن هو حيث من الغزل هذا إىل تنظر أن إىل مضطر وأنت أهلها؟ يكره ألنه أم
فرًقا تجد تكاد ال أنك الحق ويف الحقيقية، عواطفه ومن للشاعر الصادقة النفسية من
شديد خالب رقيق، قوي، فهو موصوفاته تختلف فمهما الرقيات، قيس ابن غزل بني
بإحدى أم قومها، يهجو البنني بأم يتغزل الشاعر أكان سواء التناول، سهل الحرارة،
كان أخرى امرأة بأي أم اسمه، عليهن غلب حتى يذكرهن كان الالئي الرقيات هؤالء

وروعة. جماًال فيها يرى أو يحبها
الحب هذا يعرف لم الرقيات قيس بن هللا عبد إن نقول: أن الحق من يكون ولقد
عىل حياته، من شطًرا أو الرجل حياة يقرص الذي العادي، الحب يعرف لم بل العذري،
أن يوشك قويٍّا حبٍّا يحبهن جميًعا، النساء يحب كان وإنما هواه، تالئم واحدة امرأة
هنا ومن الجمال، يف األعىل مثله منهن ليتخذ بل بهن ليلهو ال يحبهن طاهًرا، يكون
يحمل كان ألنه غزل، من يقول كان ما كل يف اللهجة صادق كان إنه نقول: أن نستطيع
سبب، ألي شعره يف يذكرها أن أراد من عىل يخلعها النساء جمال من صورة نفسه يف
وكثرية آخر، حينًا الواحد عبد بنت ورقية حينًا، البنني أم تسمى الصورة هذه وكانت
لم الالتي النساء أسماء من ذلك غري إىل وسالمة، وسعدة، رابعة، مرة وثريا ثالثة، مرة

ا. حقٍّ بالحياة يستمتعن أشخاًصا كن وإنما متكلًفا خياًال يكن
ال يحببنه وأن النساء، يحب أنه كما النساء يحبه أن الرقيات قيس ابن حظ أراد وقد
المرأتني، بحياته مدينًا يكون أن حظه وأراد واللذة، اللهو من بعيد مليل بل واللذة، للهو
ال وهو وتركها كاملة سنة عندها فلبث دمه، األمويون أهدر حني بالكوفة إحداهما آوته
حظ أراد وكذلك باألمان، له فظفرت امللك عبد عند األخرى له وشفعت اسمها، إال يعرف
جميًعا، بهما تغزل فقد والنسيب، بالغزل إال مكافأة املرأتني لهاتني يستطيع أال قيس

معروف. من إليه قدمت ما عىل ليشكرها بكثرية تغزل أنه يف نشك ولسنا
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النساء مخاطبة يف أدبًا وأحسن لفًظا وأعذب لهجة أرق شاعًرا، أعرف ال وأكاد
فيها: قوله إىل وانظر هذه، كثرية يذكر حني الرقيات قيس ابن من وذكرهن،

تَ��نْ��َس��ِك��ُب ب��ال��دُّم��وِع َف��ع��يْ��نُ��ُه ال��َط��رُب َك��ِث��ي��َرَة ِم��ْن ل��ه ع��اَد
َص��َق��ُب وال داُره��ا أَُم��ٌم ال َم��َح��لَّ��تُ��ه��ا ن��اِزٌح ُك��وف��يَّ��ٌة
َس��بَ��ُب وبَ��ي��ن��ه��ا بَ��يْ��ن��ي ك��اَن إن وال إِلَّ��ي َص��بَ��ْت إِن م��ا وال��ل��ِه
ع��َج��ُب َس��ْوَرٌة ول��ْل��ُح��بِّ ـ��َق��ْل��ِب ال��ـ ف��ي َك��ِث��ي��َرُة أَْوَرثَ��ْت الَّ��ِذي إِالَّ
م��ط��َل��ُب َل��ُه��نَّ إِالَّ يُ��ْص��ِب��ْح��ن ف��م��ا اْل��َغ��واِن��ي ف��ي ال��ل��ُه ب��اَرَك ال
اْل��َع��َط��ب ك��أَنَّ��ُه ح��ِدي��ثً��ا َرأِْس ال��ْر ف��ي ال��ذَؤاب��َة َع��ال َش��يْ��بً��ا أَبْ��َص��ْرَن
ال��ل��ِع��ُب ِل��داِت��ي ف��ي ِل��ي يُ��ْع��َرف وال َرأْيْ��َن م��ا يُ��نْ��ِك��ْرَن َف��ُه��نَّ

مذهبه لك فألوجز بشعره، ألم أن قبل الرقيات قيس ابن أتم أن أريد أني عىل
السياسية. حياته قل أو السيايس،

يحبهم الزبرييني، نرص يف مغاليًا وكان الزبري، بن هللا عبد أنصار من صاحبنا كان
ولسانه بسيفه معهم جاهد شديًدا، بغًضا أمية بني من خصومهم ويبغض الحب، أشد
أن يستطع لم عنه عفا أن بعد امللك عبد إن حتى مدح، أحسن ومدحهم جهاد، أشد
امللك، عبد عىل العراق يف هذا مصعب مع خرج وقد الزبري، بن مصعب يف قوله له يغفر
ولكن كثريًا، ماًال وحباه ينرصف أن يف له فأذن مقتول، أنه مصعب أحس حتى ولزمه
فبلغ فر ثم قتل، حتى معه زال فما مصعب، سبيل يعرف حتى يَريم ال أقسم الشاعر
كاملة، سنة آوته أنصارية امرأة صادف الدار هذه ويف لقيته، دار أول إىل فلجأ الكوفة
يسألها ال وهو اسمه، عن تسأله وال حاجته وتسأله فتحييه يوم كل عليه تغدو وكانت
قيس ابن يْؤوي ممن الذمة برباءة ينادي العام الصائح يوم ذات سمع حتى اسمها، عن
فنحن الصياح، هذا يرعك ال قالت: الرحلة، باعتزام فأنبأها صاحبته إىل فنزل الرقيات،
وزاًدا راحلتني إليه قدمت املساء كان فلما الرحلة، عىل أرص ولكنه سنة، منذ نسمعه
وأنها كثرية اسمها أن علم وإنما هي، من تنبئه أن أبت وقد عنها وانرصف عبًدا، ووهبته
مثواه، وأحسن فأجاره جعفر، بن هللا بعبد فاستجار املدينة بلغ حتى فمىض خزرجية،
امللك عبد عند فيه فشفعت أبيها، مروان بن العزيز عبد وإىل البنني أم إىل فيه وكتب
شيئًا لك قدمت التي القصيدة بهذه فمدحه امللك عبد عىل هو دخل ثم األمان، له وضمنت

مادًحا: يقول وفيها غزلها، من
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َغ��ِض��بُ��وا إِن يَ��ْح��لُ��م��وَن أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ أَُم��يَّ��َة بَ��ن��ي ِم��ْن نَ��َق��ُم��وا م��ا
اْل��َع��َرُب ع��ل��ي��ه��ُم إِالَّ تَ��ْص��لُ��ُح َف��ال ال��ُم��ل��وِك َم��ْع��ِدُن وأَنَّ��ُه��ْم
واْل��ُح��ُج��ُب ال��َوق��اُر ع��َل��يْ��ِه ِص��ي اْل��َع��ا أَب��و أَب��وُه ال��ذي اْل��َف��ن��ي��َق إِنَّ
وال��ُك��تُ��ُب األَْق��الُم ِب��ذَاَك ��ْت َج��فَّ ِم��ن��بَ��ِرِه َف��ْوَق ال��ل��ه َخ��ل��ي��َف��ُة
ال��ذَه��ُب ك��أَنَّ��ُه َج��ِب��ي��ٍن َع��َل��ى َم��ْف��رِق��ِه َف��ْوَق ال��تَّ��اُج يَ��ْع��تَ��ِدُل

هللا عبد إىل ذلك فشكا املال، بيت من عطاءه يأخذ أن عليه أبى امللك عبد ولكن
وهو مروان، بن العزيز بعبد اتصل ثم امللك، عبد حرمه ما أضعاف فعوضه جعفر، بن
وحلوان لبابليون ذكر فيه جيًدا، كثريًا مدًحا فمدحه أخيه، قبل من مرص أمري حينئذ
اإلطالة أجتنب أن أريد ولكني شيئًا، منه لك أروي أن أريد وكنت وسفائنه، وللنيل
مدًحا جعفر بن هللا عبد الرقيات قيس بن هللا عبيد ومدح الديوان، يف بقراءته لك وأنصح

اإلتقان. يف آية جيًدا
قال وفيهم الزبرييني، بحزب اتصل مختلفة، ثالثة بأحزاٍب اتصل أنه ترى فأنت
أحسن وفيهم بالهاشميني واتصل الجيد، الكثري قال وفيهم باألمويني واتصل مدحه، أجود

الضمري. فاسد وال متلونًا ذلك مع يكن ولم وأجاده، املدح
مذهبًا له وإن يشء، كل قبل قرشيٍّا كان إنه قلت: إن الحق أصيب أني وأحسب
فإذا وفعًال، قوًال لقريش يكون أن يجب األعىل السلطان أن وهو قط، يتغري لم سياسيٍّا
عىل اعتزوا ألنهم كرههم وإنما أمية، بنو ألنهم يكرههم لم فهو أمية بني كره قد كان

اليمانية. بالقبائل عامة واملرضية خاصة القرشية
يجب السلطان أن األول: الرقيات؛ قيس البن السيايس الرأي يخترصان اثنان شيئان
تنقسم أن والخيانة اإلثم من أن والثاني: بمرض. فيه قريش تعتز وأن لقريش يكون أن
معاوية. موت بعد كان الذي املنكر التفرق هذا كلمتها تتفرق وأن نفسها، عىل قريش
عواطفه وتمثل السيايسهذا، تخترصرأيه طويلة قصيدة الفصل هذا آخر يف لك وسأروي
قصيدة عرشة ست يدي فبني الحرية، شديد ولكني صادًقا، قويٍّا تمثيًال القرشية الوطنية
لتظهر وإذاعتها إظهارها من بد ليس أن أرى وأنا الرقيات، قيس ابن شعر من مختارة
من ولكن أيًضا، واضحة قريش يف السياسية الحياة ولتظهر واضحة، الشاعر شخصية
يحتج وال «السياسة» تغضب بأال يل ومن الكثري! الشعر هذا فيها أنرش التي بالصحف يل
إىل مضطر إذن أنا العدوان! يف يرسف الذي األدبي االحتالل هذا عىل وكتابها أصحابها

أربًعا. إال منها لك أروي وأال القصائد، هذه إىل إشارة أشري أن
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تمثل أنها كما للحياة، وفهمه الشاعر نفسية لك تمثل وهي اللهو، ففي إحداها أما
منها أكتفي أن يحسن كلها؟ أرويها ولَِم اللفظي، العبث إىل وميله الشعرية خفته لك

األبيات: بهذه

وأَل��وُم��ه��ن��ْه يَ��ْل��َح��ي��نْ��ن��ي ع��واذل��ي َع��َل��يَّ ب��َك��َرْت
إِنَّ��ْه ف��ق��ل��ت َك��ب��ْرَت وق��د ك َع��ال ق��د َش��ي��ٌب وي��ُق��ل��َن
أُم��وَرُه��نَّ��ْه أُط��ي��َع ول��ْن لُ��ْم��نَ��ن��ي ال��ع��واذَل إنَّ
يُ��ه��ي��ن��ُه��نَّ��ْه َس��ْوَف وال��ل��ُه ال��غ��ن��ى م��ن أُف��ي��ُد ف��ي��م��ا
ج��ي��وب��ه��ن��ه ال��ن��اش��رات ت ال��ن��اه��ي��ا ع��ص��ي��ت ول��ق��د
ل��ن��ه��ي��ه��ن��ه اروع��ي��ت وم��ا د ال��رش��ا إل��ى اروع��ي��ت ح��ت��ى

فيها إخوانه، من نفر ومقتل الحرة أنباء جاءته وقد فيها، يتوجع قصيدة واألخرى
للنائحات: صنعت أنها إال أظن وما القلب، تفطر سهولة وفيها اللفظي، العبث هذا

��ِت��يَ��ْه ِل��مَّ َش��يْ��َب ال��غ��وان��ي وَرأَى ِغ��يَّ��ِت��ي��ْه وت��رك��ُت ��ب��ا ال��صِّ ذه��َب
ِب��ي��ْه ي��ُط��ف��َن ك��رائ��ُم��ه��ا َع��نَّ��ْت وق��د وَه��ج��ْرتُ��ُه��نَّ وَه��ج��ْرنَ��ن��ي
ب��ِإخ��َوتِ��يَ��ْه أُْف��َج��ْع ول��م َوَض��ٌح ب��ه��ا ل��ي��س َس��ْوداءُ ��ت��ي ِل��مَّ إِذ
َع��ْوَرتِ��يَ��ْه وراءَ وال��ذاِئ��دي��ن ق��ْوم��ِه��ُم ل��واءَ ال��ح��ام��ل��ي��َن
م��ْرَوتِ��يَ��ْه وَق��َرع��َن أَْوَج��ْع��ن��ن��ي ق��د ب��ال��م��دي��ن��ِة ال��ح��وادَث إِنَّ
م��ن��اك��ِب��يَ��ْه ف��ي ِري��ًش��ا يَ��ت��رْك��َن ف��ل��ْم ��ن��اِم ال��سَّ َج��بَّ وج��بَ��بْ��نَ��ن��ي
ب��غ��ل��ِت��يَ��ْه ب��َس��ْرج ال��ِح��زاُم ُش��دَّ وق��د ي��زي��َد م��ن ِك��ت��اٌب وأَت��ى
أَق��اِرب��يَ��ْه َع��ل��ى ال��ه��الُك َح��لَّ وإِخ��َوتَ��ُه��ْم ع��ب��ٍد ب��ن��ي ي��نْ��َع��ى
م��َس��اِم��ع��يَ��ْه ُم��ْس��تَ��كٍّ��ا ف��ظ��ْل��ل��ُت وإِخ��وتَ��ه ل��ي أَُس��ام��ة ونَ��َع��ى
َع��بْ��َرتِ��يَ��ْه تُ��ف��ي��ُض ال��زَِّق��اِق س��َم��ُل َق��ط��َرُه ال��نَّ��ْش��واِن ك��اْل��َه��ارب
ك��ري��م��ِت��يَ��ْه َع��َل��ى ال��َم��ن��ون م��رَّ وق��د ال��ص��ح��ي��ُح يُ��َع��زِّي��ن��ي َس��ِدًم��ا
إِْخ��َوتِ��يَ��ْه َخ��ي��اُل أََل��م َع��ي��ن��ي َه��َج��ع��ْت وك��ل��م��ا ال��رُّق��اُد ك��ي��َف
َرِزيَّ��ِت��يَ��ْه َوا َل��ي��َل��ى وت��ق��وُل ُم��ْع��ِوَل��ًة أَس��م��اءُ ل��ه��ْم تَ��ب��ك��ي
ِش��كَّ��ِت��يَ��ْه َع��َل��يَّ ال��ج��ي��وَش أُْه��ِدي ُم��َق��دِّم��ٍة ف��ي أَب��َرُح وال��ل��ِه
ب��ِن��ْس��وت��ي��ْه ِن��ْس��َوتَ��ُه��ْم َوأَُس��وُق ب��ِإخ��َوت��ه��ْم ��َع��ه��ْم أَُف��جِّ ح��ت��ى
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التي القصيدة هذه إىل لننتقل لك، رويت مما أجود فيه كان وإن رثاءه، اآلن ولندع
مدح وهي نفسها، وصف للقصيدة أترك وأنا آنًفا، إليها أرشت والتي البنني أم فيها ذكر

الزبري: بن مصعب

م��ْوِك��بُ��ه��ا ي��ْه��تَ��زُّ ـ��يَ��ٌة ُق��َرِش��ي��ـ ب��ن��ا َه��َزأَْت أََال
أَُغ��ي��بُ��ه��ا م��ا م��نِّ��ي ِس ال��رأ ف��ي ش��ي��بَ��ًة ب��ي َرأَْت
يُ��ْع��ِج��بُ��ه��ا ��ي��ِب ال��شَّ وَغ��ي��ُر ذا؟ َق��يْ��س أَبْ��ُن ف��ق��ال��ْت
ص��واح��بُ��ه��ا ��اٌت وَغ��ضَّ ِم��نِّ��ي َم��ض��ى ق��د رأَتْ��ن��ي
أَْع��يَ��بُ��ه��ا ال��ُح��س��ِن ت��م��اُم ب��ه��ا َل��ْه��وُت ق��ْد وم��ث��ل��ك
يَ��ْح��ُج��بُ��َه��ا ب��اْل��ب��اِب ع��ٌد ق��ا َغ��يُ��وٌر بَ��ْع��ٌل َل��َه��ا
َويَ��ْض��ِربُ��ه��ا ف��يُ��وِع��ُده��ا أَْم��ِش��ي ه��َك��ذا يَ��ران��ي
وأَْخ��لُ��بُ��ه��ا أَف��دِّي��ه��ا نَ��م��اِرق��ه��ا َع��َل��ى َظ��ِل��ْل��ُت
وأَك��ِذبُ��ه��ا ف��أَْص��ُدُق��ه��ا ل��ي ف��تُ��ْؤم��ُن أُح��دِّثُ��ه��ا
أَْط��ل��بُ��ه��ا ك��ن��ُت ق��د َج��ة ح��ا ول��ك��ْن ه��ذا ف��دَْع
ُم��ق��ربُ��ه��ا يُ��ق��رِّبُ��ه��ا َم��ت��ى ال��ب��ن��ي��َن أُمِّ إِل��ى
أَْع��ق��بُ��ه��ا ح��ي��َن ه��ذا ـ��ُت ف��ُق��ل��ـ اْل��َم��ن��اِم ف��ي أَتَ��تْ��ن��ي
أَْع��ذَبُ��َه��ا َع��َل��يَّ َوم��اَل ب��ه��ا َف��ِرْح��ُت أَْن ��ا ف��ل��مَّ
أُش��ِرب��ه��ا َوِب��تُّ نَ��ِه��ْل��ُت ح��ت��ى ِب��ِري��ِق��ه��ا ش��ربْ��ُت
وأُْع��ج��بُ��ه��ا ت��ع��ِج��بُ��ن��ي َن َج��ذْال َض��ِج��ي��َع��ه��ا وِب��تُّ
وأَْس��لُ��بُ��ه��ا وأُْل��ِب��ُس��ه��ا وأُب��ك��ي��ه��ا وأُْض��ِح��ُك��ه��ا
وأُْغ��ِض��بُ��ه��ا ف��أُْرِض��ي��ه��ا َف��تَ��ْص��َرُع��ن��ي أُع��اِل��ُج��ه��ا
ون��ل��ع��بُ��ه��ا نَ��ْس��ُم��ُره��ا ِم ال��نَّ��ْو ف��ي َل��يْ��ل��ة ف��ك��ان��ْت
يَ��ْرُق��بُ��ه��ا ال��ص��بْ��ح ص��الِة ف��ي ُم��ن��اٍد ف��أَيْ��َق��َظ��ن��ا
َم��ذَْه��بُ��ه��ا يُ��ْدَر َل��ْم ـ��يَ��ٍة ـْ ِج��نِّ��ي�� م��ن ال��طَّ��يْ��ُف َف��ك��ان
َم��ْس��َربُ��ه��ا ع��ن��َك وي��بْ��ُع��ُد ِن��ْم��ن��ا إِذا يُ��َؤرُِّق��ن��ا

وهل الشعر؟ هذا يف لك أقول أن تريد وماذا مصعب، مدح يف ذلك بعد يميض ثم
روًحا! منه وأخف معنى منه وأجود لفًظا منه أعذب تعرف
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ولكني امللك، عبد زوجات بإحدى شاعرنا فيها يتغزل كافية قصيدة يدي وبني
ابن مذهب تخترص إنها قلت: والتي بروايتها، وعدتك التي القصيدة هذه إىل عنها أعدل
ولكنها الشاعر، عىل امللك عبد أحنقت التي وهي مصعب، مدح يف وهي السياسة، يف قيس

مختارة: كلها كانت وإن أختارها، بأبيات منها فألجتزئ كلها، تروى أن من أطول

األَه��واءُ أُُم��وَره��ا تُ��َف��رِّق َل��ْم ج��م��ي��ٌع ق��ْوم��ي ح��ي��َن ال��ع��يْ��ُش َح��بَّ��ذَا
األَْع��َداءُ وتَ��ْش��َم��ت ُق��ري��ٍش ـ��ِك ـْ ُم��ل�� ف��ي اْل��َق��ب��ائ��ُل ت��ْط��م��َع أَْن ق��بْ��َل
واْل��ف��ن��اءُ ُع��م��ُره��ا ال��ل��ِه ب��ي��ِد ق��ري��ٍش َف��نَ��اءَ ال��ُم��ش��ت��ه��ي أَيُّ��ه��ا
ب��ق��اءُ ِل��َح��يٍّ بَ��ْع��َدُه��ْم ي��م��ك��ن ال ق��ري��ش اْل��ب��الِد م��َن تُ��ودْع إِن

إىل يصل حتى السياسية، أحزابها بني يفرق ال بقريش البديع الفخر يف يميض ثم
امللك: عبد غاظت التي األبيات هذه فيه فيقول مصعب،

ال��ظ��ل��م��اء وج��ِه��ِه ع��ْن تَ��َج��ل��ْت ال��ل��ه ِم��َن ِش��ه��اٌب ُم��ْص��َع��ٌب إِنَّ��م��ا
ِك��بْ��ِري��اء ب��ه وال َج��ب��روٌت ف��ي��ه ل��ي��س ُق��وٍة ُم��ْل��ُك ُم��ل��ك��ُه
االتِّ��ق��اء ه��م��ه ك��ان م��ْن ـ��ل��َح أَف��ـ وق��د األُم��وِر ف��ي ال��ل��ه ي��ت��ق��ي

بهذه الحديث هذا وألختم اإلطالة، يف أرسفنا فقد كارًها، الشعرية اآلية هذه وألدع
الحلوة: األبيات

َدَع��ُج ط��ْرِف��ه��ا ف��ي وال��ت��ي وال��ُغ��نْ��ُج اإلِْدالُل ح��ب��ذَا
َخ��َل��ُج َوص��ِل��ه��ا ف��ي وال��ت��ي ك��ذَب��ْت َح��دَّث��ت إِن ال��ت��ي
ث��ِل��ُج ق��ل��بُ��ُه ق��ي��ٍس ف��ابْ��ُن ِب��نَ��اِئ��ِل��ه��ا ج��اَدْت إِْن ت��ل��َك
��ُرُج ال��سُّ ال��ِب��ي��َع��ِة ف��ي م��ا ِم��ثْ��َل ُص��وَرتَ��ه��ا ال��ب��يْ��ِت ف��ي وت��رى
َح��َرُج ق��بْ��َل��ٍة ف��ي ع��اِش��ق رج��ٍل َع��َل��ى ه��ل ح��دِّثُ��ون��ي

أن خليقة كنوًزا العرص لهذا العربي الشعر يف أن من مرة غري قلته ما أعيد
يعلمون. ال الناس من كثريًا ولكن وجهها، عىل تدرس وأن تستكشف
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األنصاري محمد بن األحوص الغزلون:1

بعد الحجازية، الحارضة أهل من الغزل أصحاب عن املاضية الفصول بعض يف حدثتك
اآلن، إىل كتبت فيما أتجاوز، لم ولكنني البادية، أهل من الغزل أصحاب عن حدثتك أن
الغزل بزعيم الفصول هذه أختم حني إليهم وسأعود مكة، وأهل قريش من الغزلني

ربيعة. أبي بن عمر وهو أمية، بني عرص يف الحرضي
مدني، أنصاري هو وإنما مكيٍّا، وال قرشيٍّا ليس رجل عن أحدثك أن فأريد اليوم أما
جنسيته وأن قريش، شعراء من خطًرا أقل ليس الرجل هذا أن الحديث هذا من وسرتى
يف تؤثر لم املرضية القرشية الجنسية أن كما كثريًا، وال قليًال شعره يف تؤثر لم اليمنية
ومؤثرات بأسباب األمر حقيقة يف تأثر الشعر هذا ألن كثريًا، وال قليًال القرشيني شعر
ذكرها أكثرت التي املؤثرات بتلك تأثر إليها: وما للجنسية املخالفة كل مخالفة أخرى
العربي األدب يدرسون الذين ألن إليها؛ واإلشارة ذكرها من سأكثر والتي إليها، واإلشارة
يف تعتمد أن تستطيع وحدها عليها إذ تقدر، أن خليقة وهي بعد، قدرها يقدروها لم

خاصة. واملدينة مكة أهل من الغزلني هؤالء وشعر عامة، اإلسالمي الشعر فهم

.١٩٢٤ سنة نوفمرب ٥ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1



األربعاء حديث

اليأس هذا إليه اضطره وما السيايس، يأسه من ذكرت وما العرجي تذكر لعلك
إىل امليل من بيشءٍ تشعر األحوص درست إذا ولعلك والسخط، والعنف اللهو حياة من
من قوي تشابه بينهما وكان صديقني، الحق يف كانا وقد العرجي، وبني بينه املقارنة
فكالهما متشابهة، سياسية محن أصابتهما أيًضا، اختالف بينهما وكان الوجوه، بعض

حبس. وكالهما علنًا، أهني وكالهما ُشهر، وكالهما ُرضب،
كان وكالهما دهلك، إىل نفي فقد األحوص وأما مكة، يف حبس فقد العرجي أما
كان األحوص لهو ولكن للنساء، وذكر غزل صاحب كان وكالهما وعبث، لهو صاحب
التشابه أن وكما األحوص، لهو من أعنف كان العرجي ولهو العرجي، لهو من أفحش
يرجع بينهما االختالف فكذلك السياسة، هو واحد مصدٍر إىل يرجع الرجلني هذين بني

أيًضا. السياسة هو واحد مصدر إىل
ذكرته، الذي السيايس اليأس هذا إىل مضطرٍّا واملدينة مكة أرشاف من الشباب كان
شباب وإىل قريش شباب إىل بالقياس التفاوت، أشد متفاوتًا كان قد اليأس هذا ولكن
وإن امللك بهذا يعتز أن يستطيع القريش الشباب وكان قريش، يف امللك كان األنصار،
الخلفاء عىل دالة الشباب لهذا وكانت أموره، ترصيف وبني بينه وحيل مناصبه أقيصعن
لصلة تكريًما بهم ويرفقوا يصانعوهم أن إىل مضطرين الخلفاء وكان أعمامهم، أبناء من
يف توشك كانت التي الظاهرة الخفية األطماع لهذه ومداراة القرشية، وللعصبية القرابة

ألخرى. دولٍة من فتديل تنفجر أن وقت كل
األمل إىل له ليس الظالم شديد مظلم يأس إىل مضطرٍّا كان فقد األنصار شباب أما
والرفق إكرامه إىل حاجة يف الخلفاء يكن ولم قرشيٍّا، يكن لم بعيدة، أو قريبة سبيل من
والقسوة ظلمة يف ويفتنُّون ويكرهونه يخشونه كانوا وإنما ومصانعته، مداراته وال به

رقيبًا. وال حسيبًا ذلك يف يخشون ال عليه،
وكانوا خليفة، إىل املسلمون احتاج حني األنصار قال كذلك أمري» ومنكم أمري «منا
بالء أقل يكونوا فلم االقتناع، هذا لهم يبيح يشء كل وكان الخالفة، يف بحقهم مقتنعني
اإلسالم آووا فهم املهاجرين، من بالء أحسن كانوا وربما املهاجرين، من اإلسالم تأييد يف
وأصحابه النبي نرص يف وبذلوا وأموالهم، ديارهم عن قريش من وأصحابه للنبي ونزلوا
املهاجرين وبني بينهم فآخى كله، هذا بالنبي لهم وعرف ودماءهم، نفوسهم قريش من
الحق من كان الحلف يشبه يشء أو حلف الفريقني بني وجد حتى رجالهم، بني وآخى
األنصار رأي قبلوا لو املسلمني لعل يدري ومن املقبلة، اإلسالمية للحياة أساًسا يكون أن
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ا حقٍّ دينية خالفة وألقاموا الفتن، من اإلسالم لعصموا أنصاريٍّا وآخر قرشيٍّا أمريًا فأقاموا
العصبيات ظهور دون يحول التوازن من بيشءٍ معتزة العدل، من أساٍس عىل معتمدة

املسلمني. تاريخ يف الرش من أحدثت ما أحدثت التي
أن عىل واملهاجرين، لألنصار األمر استقام فلو مرضية، وقريش يمانية، األنصار
جهة، من واليمانية املرضية بني التوازن إيجاد ألمكن أمري، الفريقني من لكل يكون
الطامعني، أطماع عنها يرصف الدين من صحيح أساٍس عىل املزدوجة الخالفة ولقامت

كرسوي. أو قيرصي ملك إىل استحالتها ويؤخر
يعلمونه كانوا أم ا؟ حقٍّ الروماني النظام يجهلون النبي موت بعد املسلمون أكان
هذين أفهم أن أستطيع وال ما، إملاًما به يلمون كانوا أنهم فأرجح أنا أما العلم؟ بعض
لتقليد محاولة أنهما عىل إال السياسية بالحياة املسلمني عهد أول يف ظهرا اللذين املذهبني
الجمهوري النظام إىل ميًال أكثر األنصار مذهب كان فقد السياسية، حياتهم يف الرومان
قنصلني، انتخاب عىل يقوم الرومانية، الجمهورية رقي عرص يف كان الذي القنصيل
األرستوقراطية يمثل واآلخر املولد، أرستوقراطية القديمة؛ األرستوقراطية يمثل أحدهما
للنظام ميًال أكثر املهاجرين مذهب كان وقد والعمل، والجد الثروة أرستوقراطية الجديدة؛
اإلمرباطور إىل كلها السلطة يجمع كان الذي األخري العرص يف سيما وال اإلمرباطوري،

بعده. من أبناءه امللك يورثه ملًكا يجعله أن دون
املساواة عىل يقوم كان ألنه جهة؛ من الديموقراطية إىل أقرب األنصار مذهب كان
الذين إىل الدين أمور يكل كان ألنه أخرى؛ جهٍة من الثيوقراطية إىل أقرب وكان والعدل،

وتأييده. الدين إقامة يف اشرتكوا
مًعا. املدنية الحكومة وإىل األرستوقراطية إىل أقرب كان فقد املهاجرين مذهب أما
وانترصت الخالفة، وبني بينهم وحيل األنصار دعوة فشلت فقد يشء من يكن ومهما
هذا عىل يجمعون كادوا أو املسلمون وأجمع الدينية، الديموقراطية الفكرة عىل العصبية
يف ألنها وراثية وراثية؛ غري أو وراثية الخالفة يجعل الذي املتناقض الغريب املذهب

هاشم. بني عنها أبعدوا ألنهم وراثية وغري قريش،
واإلعجاب، بالعطف خليًقا مظهًرا ذلك يف األنصار وظهر األنصار، دعوة فشلت
فيه لهم كان الذي األمر هذا عن نفوسهم وطابت صدر، ضيق وال ملل غري يف فأذعنوا
الذي عبادة، بن سعد هو: واحد رجل إال واملشادة اإلباء يف منهم يمِض ولم ظاهر، حق
حياته ألن األمر؛ حقيقة يف غيلة السياسة قتلته والذي األساطري، تزعم فيما الجن قتلته
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أول األنصار أصاب الذي الفشل هذا وكان الجديد، السيايس النظام عىل خطًرا كانت
السيايس. باليأس عهدهم

يحرموا لم أنهم ظهر فقد اليأس، من أخرى ألوانًا لهم يدخر كان الدهر ولكن
عمر عهد من ذلك عىل أدل وليس رأي، فيها لهم يكون أن حرموا بل وحدها، الخالفة
اختيار يف عمر إليهم عهد الذين النفر هؤالء أن ترى فأنت الشورى، أهل إىل الخطاب بن
وقاص، أبي بن وسعد عوف، بن الرحمن عبد املهاجرين: من جميًعا كانوا الخليفة

قريش. كلهم طالب، أبي بن وعيل وعثمان، والزبري، وطلحة،
الحقيقة فإن االختيار، هذا لتعليل يومئذ أذيعت التي الدينية األسباب تكن ومهما
الخالفة وأن أمرها، يف املشورة وعن الخالفة عن أبعدوا األنصار بأن تشهد الواقعة
أمر يف املشورة عن األنصار نفس طابت فقد هذا ومع خالًصا، قرشيٍّا شيئًا أصبحت
للخلفاء ناصحني وكانوا السنة، لرأي وأذعنوا الخالفة عن أنفسهم طابت كما الخالفة،
عن مبعدون أنهم يحسون كانوا أنفسهم، مع منطقيني كانوا ولكنهم جميًعا، الراشدين
النبي ألن باألمر استأثرت قد قريش أليست هاشم، بني مع هواهم فكان إبعاًدا، األمر

األدنون! ورهطه النبي أهل وهم باألمر، هاشم بنو يستأثر ال فلم منها؟
ملك إىل اإلسالمية الخالفة استحالت حني إال ا حادٍّ يظهر لم األنصار غيظ أن عىل
دون وحدهم باألمر يستأثروا أن إىل أمية بني من امليل ظهر وحني كرسوي، أو قيرصي

يزيد. ابنه إىل بعده من األمر ينقل أن إىل معاوية ميل ظهر وحني قريش،
يتقوه أن وأرادوا أمية بنو وأحسه جليٍّا، واضًحا األنصار سخط ظهر الوقت ذلك يف
حملها التي الحملة هذه تذكر ولعلك األنصار، لهجاء الشعراء واستأجروا والعنف، باللني

فيها: يقول التي املشهورة قصيدته يف األخطل عليهم

األَن��َص��اِر َع��م��اِئ��م ت��ْح��َت وال��ل��ْؤُم ك��ل��ه��ا ِب��ال��م��ك��اِرِم ُق��َريْ��ٌش ذََه��بَ��ْت

واضطراب معاوية عند البيت هذا عىل بشري بن النعمان احتجاج تذكر ولعلك
االحتجاج. لهذا معاوية

عىل انترص كما عليها ينترص أن استطاع معاوية ولكن األنصار، معارضة ظهرت
هذه كل ظهرت يزيد ابنه إىل األمر صار فلما حياته، أثناء املعارضة ألوان من غريها
بني فنازعت قريش وأما القيرصية، هذه فأنكروا األنصار فأما قوية، عنيفة املعارضات

األمر. أمية
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الزبري، بن هللا عبد بزعامة مكة يف قريش وانتقضت املدينة، يف األنصار انتقض
يقمعوا أن أمية بنو واعتزم عيل، بن الحسني بزعامة العراق يف هاشم بنو وانتقض
اضطر إرساًفا وإرهاقهم باألنصار العنف يف أرسفوا ولكنهم عنيًفا، قمًعا املعارضات هذه
فيها يتبعون وأخذوا أفريقيا، إىل ومضوا العرب بالد فرتكوا املهاجرة، إىل منهم كثريًا
فقد باملدينة، منهم بقي من عىل وعمالهم الخلفاء واشتد األندلس، إىل انتهوا حتى الفتح
وكانوا أنفسهم، املدينة أهل من ورشطتها املدينة حرس يتخذوا أن يأبون العمال كان
أخبار تقرأ أن ويكفي ما، صلة باملدينة تصلهم ال الذين األعراب من الرشطة يتخذون
املدينة، إىل يرسلون كانوا الذين والعمال الوالة وأخبار املدينة، أهل من والظرفاء الشعراء
يف ويرسفون شديًدا، كرًها األنصار يكرهون كانوا أمية بني من الخلفاء أن لتستيقن
يف قديمهم يالئم يكن لم بما واإلذالل العنف رضوب من ويأخذونهم بهم، الظن إساءة

مسلمون. هم حيث من مكانتهم يالئم يكن لم بما بل اإلسالم، تأييد
كان كما الحجاز، يف ويمسكونهم الدولة مناصب قريش شباب يحرمون كانوا
ويمسكونهم الرومانية األرستقراطية شباب عىل يضيقون األمر أول يف الرومان قيارصة
السياسة عن الشباب هذا فانرصف إذالًال، األنصار شباب يذلون كانوا ولكنهم إيطاليا، يف
األدب فنفعوا وفقهاء، ظرفاء املدينة أهل وكان الفقه، إىل أو اللهو إىل املألوف املجد وعن

أعزاء. كانوا حني نفعوه كما محنتهم، يف نفسه اإلسالم ونفعوا العربي
شديد كان أنه أحدهما: األحوص؛ بهما يوصف شيئني تفهم أن تستطيع اآلن
يفرق ال هجائهم، يف ويرسف يهجوهم جميًعا، لهم مزدريًا الناس، عىل مزهوٍّا الكربياء
ويكره يزدريهم كان فقد األنصار أما قريش، وغري وقريش األنصار قومه بني ذلك يف
من فيه هي ما منها وينقم عليهم يحقد كان فقد قريش وأما والخشوع، اإلذعان منهم
يهجو سبابًا سفيًها فأصبح نفسه يف ذلك تأثري اشتد ما أرسع وما وجربوت، سلطات
يفهموها لم الناس أن أعتقد حادثة، له كانت أن إىل ذلك به انتهى وقد الهجاء! يف حبٍّا
إىل انتهى فلما املؤذن، فأذن الحسني بنت سكينة عند كان أنه زعموا وجهها، عىل بعد
ففاخرها بالنبي، وفخرت جدي، هذا سكينة: قالت هللا» رسول محمًدا أن «أشهد قوله:
إليه، يصلوا ال حتى السيل واحتمله املرشكني من النحل حمته الذي جده وذكر األحوص
األحوص، روا وكفَّ غريها وغضبت سكينة وغضبت قالوا: املالئكة، غسلته الذي خاله وذكر
من تبقى أال الحظ سوء أراد وقد ونفيه، إهانته إىل وسيلة وغريه هذا أمية بنو واتخذ

القليلة: األبيات هذه إال القصيدة هذه

275



األربعاء حديث

ب��بَ��ِدي��ِع أَتَ��يْ��ِت��ِه َج��ْه��ٌل ل��يْ��َس ذَري��ن��ي ف��ُق��ْل��ُت وان��تَ��م��ْت ف��خ��َرت
ال��رج��ي��ِع ي��وم ال��لَّ��ْح��ي��اِن َق��ِت��ي��ُل ـ��ُر ـْ ال��دب�� َل��ْح��َم��ُه َح��َم��ْت ال��ِذي اب��ُن ف��أَن��ا
َص��ِري��ِع ِم��ن لُ��ه ُط��وب��ى َم��يْ��تً��ا ـ��راُر األَب��ـ ال��م��َالِئ��ك��ُة خ��اِل��َي َغ��َس��َل��ْت

يضع أن وال سكينة يفاخر أن يريد يكن ولم سخيًفا، وال مجنونًا األحوص يكن لم
فيم لسكينة: يقول أن يريد محزونًا بائًسا رجًال كان وإنما النبي، بإزاء وخاله جده
هذا فيم حسنًا؟ بالء الدين يف يبلوا لم آخرين لقوم األيام هذه يف واألمر الفخر هذا
أمية؟ بنو عليكم جناها التي املنكرات هذه من بالنبي اتصالكم عصمكم وهل الفخر؟
وأبناء النبي أبناء نرى ونحن قديًما نذكر ولَِم أمركم؟ إليكم ورد دماءكم حقن وهل
وإنما سكينة، يفاخر أن يرد لم الخسف؟! ألوان ويسامون يُْزَدرون وأنصاره أصحابه
األدب حدود يتجاوز ولم يكفر فلم إذن أمية، بني وهجا وأمثالهما، ولنفسه لها رثى

أقل. وال أكثر ال سياسيٍّا، شاعًرا كان وإنما والدين،
نفسية تمثل كما األحوص، نفسية تمثل الوجه هذا عىل أفهمها التي األبيات هذه
كان الذي الثاني اليشء هذا لنا تفرس وهي الوقت، ذلك والقريش األنصاري الشباب

حد. غري إىل املجون يف واالندفاع اللهو يف اإلرساف وهو األحوص، به يوصف
وال ودين، ونسك زهد أصحاب يكونوا أن جميًعا الناس إىل تطلب أن ينبغي ال
ويجتنبون اليأس يقاومون بحيث اإلرادة قوة من يكونوا أن جميًعا إليهم تطلب أن ينبغي

املؤملة. آثاره
أبناء أن رأى فلما أمثاله، فيه يطمع فيما يطمع الناس من كغريه األحوصرجًال كان
واملجرمني، األرسى معاملة وعوملوا آبائهم، جهاد ثمرة حرموا قد واألنصار املهاجرين
ثم الناس، فأنكر حقد شيدوه، الذي امللك وبهذا أقاموه، الذي الدين بهذا غريهم وانتفع
اللذات بهذه املختلفة وشئونهم ودينهم الناس عن لها ثم نفسه، الدين إنكار إىل انتهى
املنكرة، الحملة تلك قال أنه أصدق وأنا شديًدا، تهالًكا عليها يتهالك كان التي املنكرة
وال بأدب تحفل ال ا حقٍّ فاجرة نفًسا تمثل والتي الحديث، هذا يف أرويها أن أخجل التي

دين. وال مروءة
الرشب، يف ويرسف يرشب كان الكلمة، هذه عليه تدل ما بأوسع فاجًرا األحوص كان
يف معذورين أمية بنو وكان هذا، غري آخر شيئًا يحب وكان والغلمان، النساء يحب وكان
ونفي وأهني رضب أنه نالحظ أن فينبغي شدة، من به أخذوه بما وأخذه عليه القسوة
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صالح، منصف عدل رجل وهو العزيز، عبد بن عمر جاء فلما امللك، عبد بن سليمان أيام
سياسية ألسباٍب امللك، عبد بن يزيد أطلقه حتى نفيه يف وأمسكه لألنصار يسمع أن أبى
امللك عبد بن الوليد حلم تمثل إحداها: قصتني؛ لك أروي ولكني حني، بعد سرتاها

فيه. العزيز عبد بن عمر رأي تمثل واألخرى: األحوص، زالت عن وتغاضيه
عنده، وأنزله مكانه وأعز فأكرمه امللك عبد بن الوليد عىل وفد األحوص أن تحدثوا
ذلك، يظهر أن أشفق ثم أنفسهم، عن الخبازين الوليد غلمان يراود كان األحوص ولكن
العاص بن عمرو بن هللا عبد بن شعيب هو — الوليد ضيوف من آخر لضيف وكاد فدس
يهنه ولم يرضبه لم ولكنه وأقصاه، األحوص عىل فغضب للوليد األمر جلية ظهرت ثم —

سليمان. أخوه فعل كما
من رجال «أتى األغاني: من حرفيٍّا لك فأنقله فيه العزيز عبد بن عمر رأي أما
نسبه عرفت قد له: وقالوا يقدمه أن وسألوه فيه فكلموه العزيز عبد بن عمر إىل األنصار
هللا رسول حرم إىل ترده أن منك فنطلب الشوك، أرض إىل أخرج وقد وقديمه، وموضعه

يقول: الذي فمن عمر: لهم فقال قومه، ودار ملسو هيلع هللا ىلص

أُج��ي��ُب أَك��اُد م��ا ح��ت��ى َف��أُبْ��َه��َت ُف��ج��اءًَة أََراه��ا أَن إِالَّ ُه��َو ف��م��ا

يقول: الذي من فقال: األحوص، قالوا:

أَُدوُر َح��يْ��ُث ُدْرُت م��ا ِب��أَبْ��يَ��اِت��ُك��م َج��ْع��َف��ٍر أُمَّ أََرى أَْن َوَل��ْوَال أَُدوُر
َس��يَ��ُزوُر أَن بُ��دَّ ال يُ��َزْر َل��ْم إِذَا اْل��َه��َوى ذا َول��ِك��نَّ َزوَّاًرا ُك��نْ��ُت وَم��ا

يقول: الذي فمن فقال: األحوص، قالوا:

اْل��ِب��يَ��ُع ِب��َه��ا ُزيِّ��نَ��ْت ُدْم��يَ��ٌة أَْو َع��اِديَ��ٍة َص��ِب��ي��ُر ل��بْ��نَ��ى ك��أَنَّ
وأَتَّ��ب��ُع ب��َه��ا ِم��نِّ��ي يَ��ِف��رُّ ق��يِّ��ِم��َه��ا وبَ��يَ��ْن بَ��يْ��ِن��ي ال��ل��ُه

يقول: الذي فمن وبينه، قيمها بني هللا بل قال: األحوص، قالوا:

��راِئ��ُر ال��سَّ تُ��بْ��َل��ى ي��ْوَم ُح��بٍّ َس��ِري��رُة واْل��ح��َش��ا اْل��َق��ْل��ِب ُم��ْض��َم��ِر ِف��ي ل��ه��ا س��تَ��بْ��َق��ى
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يل كان ما أرده ال وهللا ملشغول، يومئذ عنها الفاسق إن قال: األحوص، قالوا:
سلطان.»

كان فقد بالعسري، ذلك علم وليس نفي؟ وفيم عذب فيم تعلم أن تريد ولعلك
لعامل اء هجَّ للحكومة كارًها فاجًرا عنيًفا العرجي كان بسواء، سواء العرجي كأمر أمره
مروان، بن امللك عبد سماه كما مخنثًا، ماجنًا فاسًقا األحوص وكان مكة، عىل الخليفة
الحقيقي السبب هو هذا وكان بنسائهم، ويتغزل وقريش األنصار أرشاف يهجو وكان
رصيًحا هجاء يهجوه املدينة، عىل امللك عبد بن سليمان عامل حزم ابن يكره كان أنه يف
وطلبوا إليه فشكوه األحوص، عىل الناس حرض الوايل هذا أن يف أشك فلست قبيًحا،
واملغنني، الغزلني يكره الغرية شديد سليمان وكان ففعل، سليمان إىل فيه يكتب أن منه
ويقيمه ويشهره، األحوص يرضب أن عامله إىل فكتب مشهور، املدينة ظرفاء مع وأمره
يف األحوص موقف وكان دهلك، إىل وينفيه الزيت، رأسه عىل ويصب السوق، يف للناس
كان التي األبيات هذه إىل وانظر نفس، وعزة وصربًا جلًدا العرجي كموقف املحنة هذه

السوق: يف يشهر وهو بها يصيح

ش��اِن��ي وتَ��ْرُف��ع تُ��َع��ظِّ��ُم��ن��ي إِالَّ ب��َه��ا أُْم��ن��ى نَ��ْك��بَ��ٍة ُم��ِص��ي��بَ��ة ِم��ن م��ا
اْألَْق��َراِن َع��َل��ى ب��واِدُرُه تُ��ْخ��ش��ى ��ٍط ُم��تَ��خ��مَّ َع��ْن تَ��ُزوُل ِح��ي��َن وتَ��ُزوُل
م��ك��ان ِب��ُك��ل تَ��خ��َف��ى َال ��ْم��ِس ك��ال��شَّ رأَيْ��تَ��ن��ي ال��ل��ئ��اُم َخ��ِف��ي إِذَا إِن��ي

الوايل: به يهجو الشعر هذا إىل وانظر

اْل��َق��ب��ائ��ُل ِب��اْل��م��أِْزَم��يْ��ِن ل��ُه وُق��وًف��ا َف��ْرتَ��نَ��ى بْ��ِن ح��ْزِم ابْ��َن وأَبْ��َص��ْرُت أَُق��وُل
ق��ائ��ُل ذل��َك َق��اَل َل��ْو ُم��َص��دَق��ًة ابْ��نُ��ه��ا بَ��َل��غ ِب��َم��ا ك��ان��ْت َف��ْرت��ن��ى تُ��َرى

وجل: وال تردد غري يف امللك عبد بن لسليمان يقول الشعر هذا إىل وانظر

َواْع��ِدِل ُق��ْل��َت إِذَا ف��اْح��ُك��ْم وُس��ْل��َط��ان��ن��ا ح��ْك��َم��ن��ا َربُّ��َك َك والَّ إِذْ ُس��ل��يْ��م��اُن
ِب��اْل��ُم��تَ��َق��بَّ��ِل َل��يْ��س ��ا َح��جٍّ ذَاَك ف��َه��ْب َف��ْرتَ��نَ��ى ابْ��ن ال��ُم��ْس��ِل��م��ي��َن ح��ِج��ي��َج ي��ُؤمُّ

قومه، عىل ثقيًال كان أنه تنَس وال كثري، سليمان عىل ونعيه حزم البن وهجاؤه
حينًا، فيه يعف للغزل، موضوًعا نساءهم ويتخذ والعبث، اللهو إىل وسيلة هجاءهم يتخذ
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صلته، وأحسن وأكرمه عنه عفا امللك عبد بن يزيد األمر ويل فلما آخر، حينًا فيه ويفحش
فغنته حبابة، جاريته إىل ودسها فيه األحوص قالها ألبياٍت ذلك فعل إنه الرواة: ويقول

األحوص. وأطلق فطرب ليلة ذات إياها
يزيد واستعطف العزيز، عبد بن عمر استعطف األحوص أن يف شك من وليس
أمر يف يزيد بن الوليد كسرية كانت األحوص أمر يف يزيد سرية ولكن امللك، عبد بن
يزيد وانتقم امللك، عبد بن هشام بآل نكاية بل فيه حبٍّا ال للعرجي، الوليد انتقم العرجي،

لنفسه. وانتقاًما حزم بابن نكاية بل فيه حبٍّا ال لألحوص،
هي هاشمية فتاة هذا حجه يف فتزوج الوليد، أخيه خالفة يف امللك عبد بن يزيد حج
فغضب الوليد، األمر وبلغ كثريًا، ماًال وأمهرها طالب، أبي بن عيل بن محمد بن عون بنت
وإال فذاك، رده فإن عون، من املال ويسرتد الزواج هذا ينقض أن حزم ابن إىل وكتب
فلما يزيد، بمحرض الخليفة أمر الوايل وأنفذ املال، هذا إليه يؤدي حتى بالسياط فليرضبه
نفي ومنها أعماله، جميع ونقض هذا، حزم ابن من لنفسه انتقم يزيد إىل الخالفة آلت
الظرف ألن الفرصة؛ بهذه ينتفع لم األحوص فإن الرواة أخبار صحت وإذا األحوص،

يريد. ال حيث من الخليفة فأهان االنتقام حب وملكه أخطأه،
يزيد أذن دمشق بلغا فلما حزم، وابن األحوص إليه يحمل أن يزيد أمر قالوا:
املؤمنني أمري يا قال: الخليفة عىل األحوص دخل فلما بالباب، حزم ابن وظل لألحوص
هللا! لعنة عليك كذبت وقال: يزيد فغضب نكاحك، وفسخ رأيك سفه الذي حزم ابن هذا

ذليًال. فأخرج أنفه، اكرسوا
يزيد، من مقربًا يكون أن وأراد أيامه آخر يف الطمع أدركه األحوص أن ويظهر

ا. رشٍّ إال له يجِن ولم يرشفه لم آخر موقًفا فوقف
آل هجاء يف شعًرا الشعراء يقول أن امللك عبد بن يزيد أراد املهلب بن يزيد قتل ملا
أنفسهم يكذبوا أن فكرهوا املهلب، آل مدحوا كانوا ألنهم الشعراء أكثر فاعتذر املهلب،
وهجا فأجاب األحوص أما قوم! هذا يقرأ أن أحب ما ولشد املحنة، أثناء بهجائهم
الوايل فاحتاط قوية، املهلب آلل العصبية حيث فارس إىل رحلة منه كانت ثم املهلب، آل
إىل قادوه ثم رأسه عىل فصبوه الخمر، من زق ومعهم عليه دخلوا نفًرا إليه دس حتى
نعم الوايل: فيجيبه الحدود، تقام هكذا ما األحوص: يقول وجعل الحد، فيه فأنفذ الوايل
لقوته العذر يقبل أن إىل يزيد فاضطر معتذًرا، يزيد إىل الوايل كتب ثم تعلم، ملا ولكن

فارس. يف اليمانية العصبية
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هذه نلخص أن نستطيع وأظننا األحوص، شخصية تتمثل أن اآلن استطعت أظنك
والفجور اللهو يف اإلرساف إىل السخط واضطره ساخًطا، رجًال كان أنه يف الشخصية
معذوًرا السلطان وكان إرسافه، يف معذوًرا كان سبيًال، نفسه عىل للسلطان جعل والسفه،

معاقبته. يف
عليه ينكرها لم ا جدٍّ عظيمة وهي الشعرية، شخصيته عن اآلن إىل أحدثك لم ولكني
يشيد أن إىل الفرج أبو اضطر لقد عليه، وسخًطا له بغًضا الناس أشد من حتى أحد،
كان ولقد لسانه، مخافة يهجواه أن وجرير الفرزدق أبى ولقد مرتني، الشعرية بمكانته
الزبري آل أقسم ولقد آخر، حينًا العنيف وبالنذير حينًا، باملالطفة يتقونه الناس أرشاف

كثري. أو قليل بشعر زبرييٍّا هجا إن ليقتلنه األيمان بمحرجات
واملدح الرائع، الفخر له كلها، الشعر رضوب يف مفتنٍّا كان ولكنه غزًال األحوص كان
نفسه يرسل كان وإنما محتشًما، وال متكلًفا يكن لم ألنه وذلك املقذع، والهجاء البديع،
يعكف أن يكفي فكان والرش، الخري برضوب غنية خصبة نفسه وكانت سجيتها، عىل

يريد. ما كل فيها فيجد لحظة النفس هذه عىل
تكلف غري يف اللفظية اإلجادة يبلغ رصينه، األسلوب قوي متينه، اللفظ حلو كان
وإنما باأللفاظ، ويستخف باملعنى يعنى املكيني الغزلني من كغريه يكن ولم مشقة، وال

جميًعا. ومعناه لفظه يف التجويد عىل حريًصا كان
يلهو وكان أيًضا، عابثًا كان ولكنه يحب، من إىل الحديث حسن وفيٍّا أراد إذا كان
أزواجهن. ويحرج فيحرجهن، األنصار نساء عىل يكذب فكان بالهجاء، يلهو كما بالغزل
األمر بها ضاق فلما عفيفة، أنصارية وهي جعفر، أم ذكر يف أرسف أنه زعموا
اقضني له: فقالت قومه، من جماعة يف وهو عليه وقفت حتى متنكرة يوم ذات أقبلت
ما يحلف هو وأخذ الناس، وصدَّقها وألحت ذلك، فأنكر مني، اشرتيتها التي الغنم ثمن
الناس، حولهما اجتمع وقد إنكاره، عىل هو وأرص وجهها عن فكشفت يعرفها، وال رآها
تعرفني، وما أعرفك ما وهللا هللا! عدو يا صدقت جعفر: أم قالت اإلنكار يف بالغ فلما
الناس، يف ذلك ويشيع لها، وقلُت جعفر، أم يل قالْت فتقول: شعرك يف تذكرني ولكنك

األحوص. فخجل
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شعر يف القصيدة هذه لك فألرِو أرسفت، مما أكثر اإلطالة يف أرسف أن أريد ولست
ومتانة: جودة يف ومعناه لفظه سهولة من صورة تعطيك فهي األحوص،

اْل��ُج��نُ��ِب َوج��ارة اْل��َخ��ِل��ي��ِل ِع��ْرُس ل��َوْص��ِل��ِه��م��ا أَْدنُ��و َال ِث��نْ��تَ��اِن
َربِّ��ي ب��ِه أَْوص��ان��ي واْل��َج��اُر ف��اِج��َع��ُه َف��َل��ْس��ُت اْل��َخ��ل��ي��ُل أَم��ا
َص��ْح��ب��ي َم��ِط��يَّ��ُك��ْم اْل��َح��ِدي��ث، بَ��ْع��َض ِل��غ��اِن��يَ��ٍة نَ��ذْك��ْر َك��ذَا ُع��وُج��وا
ِب��ال��ذَّنْ��ِب بَ��َدأِْت انْ��ِت بَ��َل نُ��ذِْن��ْب َوَل��ْم ال��ص��ُدوُد ِف��ي��َم ل��َه��ا ونَ��ُق��ْل
وال��رَّْح��ِب ��ْه��ِل ال��سَّ ِب��داِر ِم��نَّ��ا ونُ��ن��ِزل��ُك��ْم نُ��ْق��ِب��ْل ت��ْق��ِب��ِل��ي إِْن
��ْع��ِب ال��شَّ ُم��ت��الِئ��َم َوتُ��َص��دِِّع��ي م��ع��ي��َش��ت��نَ��ا تَ��ْك��ُدْر تُ��ْدِب��ِري أَْو

الخليل! وعرس الجارة عن األبيات هذه يف عف كيف الفاجر املاجن هذا إىل فانظر
«عوجوا قوله: إىل وانظر طبع! وصفاء ورفق ظرف يف صاحبته إىل الحديث أحسن وكيف

كله. الحجازي الظرف يخترص فهو البيت؛ هذا من «كذا» موضع وإىل كذا»
الغناء. كثري قلته عىل فهو جعفر؛ أم يف األحوص قال ما بكل أوصيك وأنا
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الطثرية بن يزيد الغزلون:1

أريد ألني ربيعة؛ أبي بن عمر الحجاز أهل من الغزلني زعيم عن اليوم أحدثك ال وكذلك
ا تامٍّ عنهم البحث ليكون سبيًال، االستقصاء هذا إىل استطعت ما الغزلني أستقيص أن
يشخص بأنه أحدهما يمتاز ممتازين، رجلني عن أحدثك أن من بد فال وإذن مستوىف،
الطثرية، بن يزيد وهو ممتًعا، لذيذًا صحيًحا تشخيًصا فيها يعيش كان التي البيئة
متقن ذلك مع وهو أحد، يعشقه وال أحًدا يعشق ال متكلًفا غزًال كان بأنه اآلخر ويمتاز

. ُكثرَيِّ وهو: فيه، بارع للغزل
أذكره أن أريد كثريًا لشيئًا لدي وإن اليوم، حديثنا موضوع الطثرية بن يزيد وليكن
بإزاء فنحن كاتبًا، مني أكثر ناقًال الحديث هذا يف سأكون ولكني الطثرية، بن يزيد عن
ويف معناها ويف لفظها يف رائعة بارعة غرامية سرية بإزاء فقل شئت وإن غرامية، قصة
منها نعرض وأن والتحليل، بالتخليص القصة هذه تشوه أال الخري كل والخري نتائجها،

ونفًعا. لذة فيها فستجد عرضه، نستطيع ما عليك
أولئك من املدينة أو مكة أرشاف من شاعر بإزاء لسنا أننا يشء كل قبل ولنالحظ
فلن وإذن والعمل، الجد وبني بينهم السياسة حالت حني واللهو، الغزل إىل لجئوا الذين

.١٩٢٤ سنة نوفمرب ٢٦ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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أمية، بني أيام للمسلمني واالجتماعية السياسية الحياة يف وغزله شعره تفسري نلتمس
املاضية فصولنا يف حالها وصفنا التي الحجازية البادية أهل من شاعر بإزاء ولسنا
املعنوي، األعىل املثل إىل طموًحا كان وإنما عبثًا، وال لهًوا يكن لم غزلها أن وعرفنا

فيها. والزهد العاملة الحياة من اليأس مصدري
آخر رجل بإزاء نحن وإنما باديته، من وال الحجاز حارضة من شاعر بإزاء لسنا
بالحياة االتصال شديد إنه نقول: أن نستطيع بل وتأثريها، السياسة عن البعد كل بعيد
والزكاة، بالصالة الناس يأخذ دين أنه إال اإلسالم من تعرف تكد لم التي الخالصة البدوية
لو يودون وكانوا أحراًرا عاشوا الذين الناس هؤالء عىل ثقيلة مادية أخرى وبواجبات

أحراًرا. يعيشون
الحجاز فيه كان ما يعرف ولم الحجازيني، وال بالحجاز هذا صاحبنا يتصل لم
السلطان ضخامة من فيه كان بما وال بالشام يتصل لم أنه كما ويأس، لهٍو من وأهله
هذا عن يصدر كان بما وال ودس، كيد من السلطان بهذا يحيط كان بما وال األموي،
املذاهب هذه من فيه كان وما بالعراق يتصل لم أنه كما وانتقام، بأس من السلطان

والبرصة. الكوفة يف وتصطدم تنشأ كانت التي املختلفة والدينية السياسية
كله، هذا من بيشءٍ يعلم لم إنه نقول: أن ونستطيع كله، هذا من بيشءٍ يتصل لم
هذه يف يصدر ولم حياته، يف وال شعره يف به يتأثر لم فهو وإذن وجوًدا، له يفرتض ولم

الرصيحة. وطبيعته الخالصة بداوته عن إال الشعر ذلك يف وال الحياة
بعد فسهلت باإلسالم تأثرت مختلفني: بشيئني تأثرت نفسها البداوة هذه أن عىل
فيه يعيش كان الذي العرص يف تأثرت ثم غلظة، بعد وصفت عنف، بعد والنت شدة،
املركزية الحكومة وضعف سلطانهم، واضطراب أمية بني عىل األمر بانتقاض صاحبنا
يشبه يشء إىل أو فيه كانوا ما إىل فعادوا للنظام، واإلذعان بالطاعة البادية أهل أخذ عن
كانوا فيما فأخذوا العداء، وألوان الخصومات بينهم وظهرت اإلسالم، قبل فيه كانوا ما
أن ينبغي وال متصل، وجهاد حرب ومن وغارة، غزو من الجاهيل العرص أثناء يف فيه

العباس. بني عهد أول الغزوات هذه من غزوة يف قتل قد صاحبنا أن ننىس
البادية أهل من الفتيان هؤالء يمثل الغزلني، أنواع من آخر نوًعا يمثل إذن هو
خارجي، بيشءٍ تتأثر تكاد ال طلقة حرة حياة يحيون كانوا الذين بداوتها يف املتعمقة
كانوا قد الفتيان هؤالء أن يف شك من وليس املرسلة، املطلقة الطبيعة عن تصدر وإنما
لنا تمثل ألنها والعناية؛ والدرس بالبحث خليقة كانت حياتهم أن ويف ا، جدٍّ كثريين
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العرص تصور عىل وتعيننا جهة، من اإلسالمي العرص يف الحرة العربية البادية حياة
الشعراء بفحول الفتيان هؤالء عن شغلوا الرواة ولكن أخرى، جهة من ما بوجٍه الجاهيل
الناحية، هذه من البادية بأهل يعنون يكادوا ولم والحجاز، والشام العراق يف وزعمائهم
يشءٍ ورواية أهلها، عن اللغة أخذ يف تنحرص كادت أو انحرصت بالبادية عنايتهم وكل
انرصف فقد ونسائها وفتياتها وكهولها فتيانها حياة فأما والرجز، الشعر غريب من عنها

ا. تامٍّ انرصاًفا عنها الرواة
أن عن البعد كل بعيدة وهي وأهلها، البادية هذه أمر من الرواة يعني كان وماذا
فيها، منغمسة البدوية حياتها إىل منقطعة وهي الوجوه، من بوجٍه العامة الحياة يف تؤثر
يؤثرون كانوا الرواة أن هذا إىل أضف غريها! آخر شيئًا الوجود يف بأن تشعر تكاد ال
ما واللني اليرس من فيها يجدون التي الغنية السهلة البالد هذه يف يحيوا أن شك غري من

التاريخ. وتدوين الشعر رواية من يطلبون ما لهم ويتيح الحياة عليهم يسهل
بنفسه ليقذف والشام والعراق الحجاز يجتنب كان من الرواة هؤالء من ا جدٍّ فقليل
حياة علينا ضاعت هنا ومن الصحاري، هذه أحياء ويخالط العربية البالد صحاري يف
يكن لم لعله العربي، األدب من ا جدٍّ عظيم قسم علينا وضاع اإلسالمية، العربية البادية

حفظنا. مما روعة وال خصبًا وال ثروة أقل
من صورة تعطينا اليوم، عنه نتحدث الذي البدوي، العربي الفتى هذا حياة أن عىل
الصدق. أشد صادقة الوضوح بعض واضحة فهي مفصلة، قوية تكن لم إن األدب، هذا
باملعنى العرب فتيان من فتى كان وإنما غري، ليس غزًال الطثرية بن يزيد يكن لم
كان وهجاء، وكرم وغزو وفخر وعبث لهو حياة يحيا كان إنه أي الكلمة؛ لهذه الصحيح
تكلف غري يف ولذاتها الحياة إىل فيأنس الطلقة، الحرة وطبيعته وشبابه بقوته يستمتع
تفسده لم ساذًجا طبيعيٍّا استمتاًعا الحياة بهذه يستمتع وكان استتار، وال تصنع وال

صفوه. تكدر ولم الحضارة
من لنا حفظ فيما تجد ولست السرية، منكر وال اللفظ فاحش يكن لم هنا ومن
يخل لم البادية أهل من امرأة وبني بينه وقع واحًدا حواًرا إال تكرهه، شيئًا وسريته شعره
الخالصة. األدبية الوجهة من ويلذنا يضحكنا ولكنه الخلقية، أذواقنا تمقته ترصيح من
بادية يف يقيمون حيه وكان غيالن، قيس من قشري بني من الطثرية بن يزيد كان
طيئ، إىل تنتهي فإنها جرم؛ بني من يمانية كانت وإن هي الطثرية إن ويقال: اليمامة،
أجمل من يزيد وكان اليمانية، وسهولة املرضية شدة صاحبنا يف اجتمعت فقد وإذن
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مفتونًا للنساء فتانًا وكان حديثًا، وأعذبهم لفًظا وأرقهم صورة، وأحسنهم وجًها، الناس
تكون أن أرادت الطبيعة وأن بهن، ويفتتن النساء يفتن كان أنه أمره من والغريب بهن،
يؤمله أن ومن يعشق، أن من ذلك يمنعه ولم خالصة، أفالطونية وبينهن بينه الصلة

وأهواًال. خطوبًا ويجشمه به ويربِّح العشق
الصلة هي وإنما يزيد هو ليس الطثرية بن يزيد أمر من يعنينا الذي أن عىل
شديًدا اختالًفا تختلف كانت أنها يظهر التي الصلة هذه ونسائها، البادية رجال بني
مني أكثر ناقًال سأكون إني الفصل: هذا أول يف قلت وقد واألحياء، القبائل باختالف
تنظر أن أحب وأنا يزيد، خرب من بيشءٍ يحدِّثوك أن للرواة فألترك الحديث، هذا يف كاتبًا

جميًعا. واملعنى اللفظ يف وتدبر عناية نظر الحديث هذا إىل

فأقبل الحيلة، وتهتكت املال، من الدقيقة ذهبت حتى أمحلوا الناس وأن …
وكانت قشري، بني بالد إىل بالده من والجدب السنة ساقته َجْرم من م ِرصْ
بأنفسهم قشري رمي من ا بدٍّ يجدوا فلم عظيمة، حرب قشري بني وبني بينهم
الهلكة، من عليه أرشفوا وما األموال ودقة واملجاعة الجدب من ساقهم قد ملا
لقيت أن يعُد فلم وطلبوها، الناس فانتجعها قشري؛ بني بالد يف الربيع ووقع
مستجريين جئنا إنما جرم: فقالت الحرب، لهم قشري فنصبت قشريًا، جرم
باقية ال التي والهلكة والجدب السنة من قالوا: مماذا؟ قالوا: محاربني، غري
جرم يف وكان بالدها، من طرًفا وأرعتهم وساملتهم قشري فأجارتهم لها،
النساء، بقلوب آخذًا القامة تام الوجه حسن غزًال وكان ميَّاد، له: يقال فتى
قشريًا جرم نازلت فلما نائرة، قشري يف وهو حسن، جائز جرم يف والغزل
والصبا الغزل منهن يطلب القشرييات إىل فغدا الجرمي مياد أصبح وجاورتها
والرعي بالسقي واشتغالهم الرجال غيبة عند الفتيات واسترباز والحديث،
عليهن رجالهن وراحت يكره، ما وأسمعنه عنهن فدفعنه ذلك، أشبه وما
أم املرعى جرًما أرعيتم ندري ما وهللا منهن: عجائز فقالت مغضبات، وهن
منذ رجل قلن: أدراُكنَّه؟ وما فقالوا: عليهم ذلك فاشتد نساءكم! أرعيتموهم
بعضهم: فقال بيوتنا! بني يدور واحدة، رأس منا يطلع ما لنا محجًرا ظل اليوم
مياهكم، سقيتموهم قد قوم قبيح، بعضهم: وقال فاصطلموها، جرًما بيتوا
والسنة، القحط من وأجرتموهم بأنفسكم، وخلطتموهم مراعيكم وأرعيتموهم
هؤالء إىل وتقدموا تصبحوا ولكن تفعلوا، ال االفتيات! هذا عليهم تفتاتون
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يفعلوا فإن يديه، عىل فليأخذوا سفهائهم، من سفيه فإنه الرجل هذا يف القوم
عليهم البسط لكم يحل منه كان ما ويقروا يمتنعوا وإن إحسانكم، لهم فأتموا
جرم إىل منهم نفر َغَدا أصبحوا فلما ذلك، عىل فأجمعوا ذمتهم، من وتخرجوا
سجية البدعة هذه كانت إن بها؟ جاورتمونا قد التي البدعة هذه ما فقالوا:
وإن بحرب، وأذنوا أنفسكم عنا فربِّزوا إسقاء، وال إرعاء عندنا لكم فليس لكم
فقام ذلك، لجرم قالوا أن يعدوا لم وإنهم فعله، من عىل فغريوا افتياتًا كان
يجر ظل أمس منكم رجل قالوا: نالكم؟ الذي هذا ما وقالوا: جرم من رجال
القشرييني جفاء من جرم فقهقهت أمره! كان عالم ندري ما أبياتنا بني أذياله
بيوتنا إىل فابعثوا أال ببالء، نسائكم من لتحسون إنكم وقالوا: وعجرفيتها،
العفة إال منهن نعرف وما ببالء، نسائنا من نحس ما وهللا قالوا: ورجًال، رجًال
قشري بني يا بيوتكم إىل رجًال نبعث فإنا قالوا: قلتم، الذي فيكم ولكن والكرم
ال أنه ونتحالف البيوت، إىل رجًال وتبعثون النساء، وأخلف الرجال غدت إذا
بني دار مما بيشءٍ يعلمها وال بنت وال أخت وال زوجة إىل منا رجل يتقدم
لهما وتخىل باملاء، عشيٍّا علينا يردا حتى أصحابه بيوت يف كالهما فيظل القوم،
رصًفا منهما يقبل فال واحًدا منهما تصادق وال امرأة عليهما تربز وال البيوت
نعم. اللهم قالوا: منها، معه تكون وعالمة عليها يأخذه بموثق إال عدًال وال

املاء إىل غدوا الغد من كان إذا حتى ليلتهم، وباتوا ذلك يومهم فظلوا
الجرمي مياد وغدا الليل، دون أحد منهم البيوت إىل يعود ال أنه وتحالفوا
عندهن فظل الجرميات، إىل القشريي الطثرية بن يزيد وغدا القشرييات، إىل
واإلخاء، املودة إىل وتابعته به افتتنت إال منهن واحدة إىل يصري ال مظل بأكرم
وأي لها: فيقول بيتها، إال جرم بيوت من يدخل أال وسألته رهنًا منها وقبض
نصيب قلبي من ألحٍد وليس والعهود املواثيق مني أخذت وقد تخافني يشء
وانرصف وبراقع، كثري بفتَخ يزيد فانرصف العرص، صليت حتى غريك!
بيوت بني يدور الجرمي مياد وظل اللِّمة، ُمَرجل ريان شبعان مكحوًال مدهونًا
بالعمد الوالئد استقبلته إال بيت إىل يتقرب ال مقصيٍّا مرجوًما القشرييات
كثري رضب أخذه حتى له، منهن ارتياد أنه وظن لهن فتهالك والجندل،
سمرة إىل جاء حتى فانرصف العطش؛ وجهده منهن اليأس ورأى بالجندل،
عنه أفرجت حتى نويمة تحتها ونام يده فتوسد النهار، نصف إىل قريبًا
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عطشه وبرد الرضب ألم من به ما بعض وسكن األظالل، وفاءت الظهرية
غنًما تذود أمة فوجد يزيد، قبل القوم عىل ورد حتى املاء إىل قرب ثم قليًال،
فطرحه نساءكم، من واحدة برقع هذا وقال: برقعها فأخذ الظعن، بعض يف
مياد وخجل عليها، فُردَّ بربقعها فتعلقت تعدو األمة وجاءت القوم، يدي بني
بني كمه فنثر يتفرقوا أن القوم كاد وقد ممسيًا يزيد وجاء شديًدا، خجًال
رفعه، إال شيئًا رجل يعرف أال القوم حلف وقد وفتًخا، براقع مآلن أيديهم
قشري: فقالت إمساكة، بأيديهم وأمسكوا جرم وجوه اسودت معه ما نثر فلما
واألهل، األموال وتحرج واملواثيق العهود من أمس بيننا كان ما تعرفون أنتم
عرف ما إىل يده رجل كل فبسط يده؛ فليمسك حرام إىل ينرصف أن شاء فمن
بن يزيد ذلك يف فقال قشري، يا مكيدة هذه وقالوا: حرب، عن وتفرقوا فأخذه

الطثرية:

يُ��ص��ي��بُ��َه��ا َم��ْن َع��َل��ى ال��دُّن��يَ��ا تَ��نْ��َف��ِس وَل��ْم َوزْرتُ��ُم ُزْرن��ا َم��يَ��اُد يَ��ا ِش��ئْ��َت َف��ِإْن
ُق��لُ��وبُ��َه��ا َص��ِح��ي��ح َم��ي��اٍد َونِ��س��َوة ِن��ْس��وتِ��ي ِب��أَْل��بَ��اِب َم��ي��اٌد أَيَ��ذَْه��ُب

الجرمي: مياد فقال

ل��َظ��اِل��ُم��ونَ��ا يَ��زي��َد ِف��ي ِل��َج��ْرٍم ق��َش��يْ��ٍر ب��ن��ي ج��ْم��ع إِنَّ ل��َع��ْم��ُرَك
آخ��ِري��ن��ا َك��ِت��ي��بَ��ِة ف��ي وأَن��َك ِم��ن��ا أَبَ��اَك أَن ال��ظ��ل��ُم أَل��يْ��َس
م��تَ��َح��رُِّج��ونَ��ا أَْم ��بْ��ِر ال��صَّ يَ��ِم��ي��َن ُق��ش��يْ��ر بَ��نُ��و َع��ل��يْ��ك أََح��اِل��ف��ٌة

عىل والتعليق القصة هذه رشح من يمكنني ما املكان من وال الوقت من لديَّ ليس
تفسري، إىل محتاج ذلك وكل رشح، إىل محتاج ذلك فكل ومعانيها، وأسلوبها ألفاظها
تفسري، من فيها ما أصدق وال عالتها، عىل القصة هذه أقبل ال إني فأقول: أرسع ولكني

املرضية. العصبية مصدره ونحًال كذبًا فيها أن أرجح وأكاد
الرجال بني الصلة أن وهو بالعناية، خليًقا شيئًا تمثل جملتها يف القصة هذه ولكن
املرضية، يف ممقوتة عسرية وكانت اليمانية، يف مستحبة ميسورة سهلة كانت والنساء
الجرميات النساء وبني بينه كانت قد الطثرية بن يزيد أن وهو آخر شيئًا تثبت أنها كما

ما. صلة
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بالجرميات؛ اتصال عىل كان يزيد أن لنثبت القصة هذه إىل حاجٍة يف لسنا أننا عىل
فيه. شك ال إثباتًا ذلك يثبتان وشعره يزيد حياة فإن

الصلة أن ويف قشري، بني جوار إىل جرم بني اضطر قد الجدب أن يف شك من ليس
لها: يقال الجرميات من بعينها امرأة وبني بينه أو الجرميات وبني يزيد بني اشتدت
نشأت التي كالقصص قصة الحب هذا عن ونشأت ومودة، حب بينهما فكان وحشية،
هذه به تمتاز ما بكل تمتاز ولبنى، ذريح بن قيس حب وعن وبثينة، جميل حب عن
احتيال وفيها منه، األطباء ويأس املوت عىل وإرشافه العاشق مرض ففيها القصص،
أن فيها بل األعاجيب، وتكلفه الزيارات هذه واختالسه صاحبته زيارات يف العاشق هذا
اتخذ وقد أربع، عىل يميش الغنم بني عليها فراح مرة صاحبته زيارة يف احتال يزيد
تمتاز التي األخرى الخصلة هذه وفيها الكباش، وبني بينه الشبه يقرب ما اللباس من
األمور هذه يف السلطان وتدخل العاشق عىل الحكومة استعداء وهي القصص، هذه بها
قد يزيد أن هو القصة هذه كل من نصدقه أن نستطيع الذي ولكن الخالصة، الغرامية
الجرمي «ُفَديٌْك» لذلك فغضب تزاور، بينهما وكان أيًضا، وحشية وعشقته وحشية عشق
فاستل املوت، وخوفهن شديًدا إنذاًرا أرسته نساء وأنذر هذه، وحشية أرسة زعيم وهو
تخف لم وحشية ولكن وتخويًفا، لهن ترويًعا له غالًما أيديهن بني به ورضب سيفه
زبية فاتخذ فديك ذلك وعرف يزيد، وبني بينها املواعيد فاتصلت الروع، يأخذها ولم
الذبية يف فسقطت صاحبها، للقاء وحشية خرجت حتى وانتظر خفيفة ناًرا فيها وأرضم
ويزيد، فديك بني الهجاء ونشأ بيتها، إىل فردوها فديك غلمان وأخذها رجلها، واحرتقت

فديك: فقال

َع��ِن��ي��ق��ه��ا س��ِري��ًع��ا ك��انَ��ْت وَق��ْد ت��َه��اَدى أَن��ه��ا ال��يَ��ْوَم َوْح��ِش��يَّ��َة ِم��ْن ال��نَّ��ْف��َس َش��َف��ى
تُ��ِف��ي��ق��َه��ا ال غ��ش��يَ��ة ِم��ن َق��ِم��نً��ا تَ��ُك��ْن ��ى ال��دجُّ ف��ي اْل��م��َوارِد َخ��بْ��َط ت��دَْع ف��ِإال
َط��ِري��ُق��َه��ا اْل��ُم��َخ��لَّ��ى ال��َم��َج��اِن��ي��ن ي��َداِوي أَنَّ��ُه يَ��ْع��َل��م ك��ان ط��ِب��ي��ٍب َدَواءُ

يزيد: فأجاب

َط��ِري��ُق��َه��ا ُم��َخ��ل��ى تَ��ْه��وى ال��ِذي َوت��أِْت��ي ِرْج��لُ��َه��ا ��م��انَ��ِة ال��ضَّ ب��ع��ِد ِم��ْن ُ َس��تَ��بْ��رأ
ي��ُس��وُق��َه��ا ُف��َديْ��ٌك إِال ي��ُك��ْن َل��ْم َوإِْن أُالِق��َه��ا َل��ْم إِن اْل��بُ��ْدِن َه��َداي��ا َع��َل��يَّ
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وُح��وُق��َه��ا اْل��ُك��بَ��اُس ِف��ي��َه��ا ذََه��بَ��ْت َوَق��ْد س��ف��اَه��ًة ُف��ديْ��ٌك ِم��نِّ��ي ��ن��َه��ا يُ��َح��صِّ
يَ��ُس��وُق��َه��ا ُغ��الًم��ا َك��ع��ب بَ��ن��ي ِم��ن َرأَْت ُك��لَّ��َم��ا ال��ن��ار ِم��َن َش��يْ��ئً��ا ت��ِذي��ق��ون��َه��ا

أيًضا: يزيد وقال

اِر ال��دَّ وْح��ش��ُة َم��َزاٍر َوبَ��يْ��َن بَ��ي��ِن��ي َج��َم��َع��ْت إِذْ ل��ْل��َج��رِم��يَّ ال��ع��يْ��ِن ُس��ْخ��نَ��َة يَ��ا
ِب��ال��نَ��اِر ال��ل��ِه َغ��يْ��َر يُ��َع��ذُِّب َوَم��ْن ج��ارتَ��ُه��ْم ِب��ال��نَّ��اِر ع��ذَّب��وا ُخ��بِّ��ْرت��ُه��ْم

تدخل ولكن اليمامة، صاحب عليه فاستعدى وفديك يزيد بني اشتد األمر أن ويظهر
ولم دمه يهدر فلم ذريح، بن وقيس جميل حب يف كتدخله يكن لم الحب هذا يف السلطان
سنعرض — ثوًرا يسمى أخ له وكان تأديبه، يف أخيه إىل تقدم وإنما األرض، من ينفه
ملته حلق أن تأديبه يف يتجاوز فلم له، محبٍّا بيزيد رفيًقا هذا ثور وكان — حني بعد له

ذلك: يف يزيد فقال عنه، للنساء ورصًفا له تشويًها

ِن��َص��ابُ��َه��ا َع��ل��يْ��َه��ا َم��ْرُدوٍد ِب��َح��ْج��ن��اءَ ��ِت��ي ِل��مَّ ي��ح��ِل��ُق َوُه��َو ِل��ثَ��ْوٍر أَق��وُل
ثَ��َوابُ��َه��ا ه��ذَا َغ��يْ��ُر َول��ِك��ن ِب��ه��ذَا ثَ��وابُ��َه��ا َل��ي��َس ث��ْوُر يَ��ا ِب��َه��ا ��ْق ت��َرفَّ
ِخ��َض��ابُ��َه��ا َح��دي��ٌث َرْخ��َص��اٌت أَنَ��اِم��ُل َوْس��َط��َه��ا َع��لَّ َق��د ثَ��ْوُر يَ��ا ُربَّ��َم��ا أَال
ُص��َؤابُ��َه��ا ��ا َغ��مٍّ م��ات ت��ف��رْج َل��ْم إِذَا ��ٍة ُم��دل��ِه��مَّ ِف��ي اْل��َع��اِج ِم��ْدَرى وتَ��س��لُ��ُك
َوانْ��ِس��َك��اب��َه��ا ِل��ي��ن��ه��ا ِدْرٍع َس��الس��ُل ك��أَن��َه��ا تَ��ِرفُّ ثَ��ْوٌر ِب��ه��ا َف��َراَح
وِذَه��ابُ��َه��ا ه��ط��ل��َه��ا ال��ث��َريَّ��ا ِن��ج��اءُ َج��اَده��ا اْل��ف��ْرِد ��ْربَ��ِة ك��ال��شَّ م��ن��ع��َم��ٍة
ع��ق��اب��ه��ا ط��اَرت ث��م ِع��َق��اٌب َع��َل��يْ��َه��ا أَش��َرَف��ت ك��ال��ص��َخ��يْ��َرِة رأِس��ي ف��أْص��بَ��َح

إىل تجاوزته بل الحب، عند تقف لم الناس من وغريه يزيد بني الخصومة أن عىل
وكان والحب، اللهو يف حياته ينفق العرب فتيان من كان يزيد إن قلت: فقد آخر، يشءٍ
يف أرسف وكأنه دينه، عنه ويحمل ماله، له يبيح أخوه وكان االستدانة، يف يرسف متالًفا
يف رشيك بن عقبة الحاكم وحبسه بالرببري، يعرف رجل وهو دائنه، فتقاضاه الدين،

سجنه: يف فقال الدين، هذا

ك��ِث��ي��ُر اْل��بَ��ْربَ��ِري َديْ��ن ول��ِك��نَّ َق��َض��يْ��تُ��ُه اْل��بَ��ْربَ��ِري َديْ��ُن َق��ل َف��َل��ْو
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ف��أَِط��ي��ُر ِم��ن��ُه��ُم َج��نَ��اِح��ي أَُض��مُّ ُديُ��ون��ه��ْم َع��َل��يَّ ح��ل��ت إِذا َوُك��نْ��ت
َوَج��ُزوُر نَ��ق��ُدَه��ا َواٍف ث��م��ان��وَن أَِدي��ٌة َش��ْه��ٍر ك��لِّ ِف��ي ل��ُه��ْم َع��َل��يَّ
َص��بُ��ور ال��َح��يَ��اِة ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا وثَ��ْوٌر َرِح��ي��لُ��نَ��ا ف��ِف��ي��َم ث��ْوٍر إِل��ى نَ��ِح��نُّ
َغ��ُف��وُر اْل��َع��َط��اءِ َج��ْزُل َخ��ل��ًة ِب��نَ��ا َرأَى إِذَا وثَ��ْوٌر ثَ��ْوٍر ع��ل��ى أَش��دُّ
بَ��ِع��ي��ُر اْل��ِب��َالِد َظ��ْه��ِر َع��َل��ى ِل��ثَ��ْوٍر َم��َش��ى وَم��ا ب��ِق��ي��ت َم��ا َدأِب��ي َف��ذِل��ك

إىل وعمد سجنه من خلص حتى فاجتهد الحال به وضاقت السجن عليه طال وقد
فلما عقبة، إىل وصل حتى اليمامة إىل به ومىض فركبه الكميت، ابن له: يقال لقيه نجيب
أهل قال ما أجود من بقصيدة مدحه يزيد ولكن األمر، من فعل ما أنكر عقبة عرفه
بعض وإليك ماله، يف وحكمه النجيب له ووهب دينه، من وأبرأه عقبة، عنه فعفا البادية،

القصيدة: هذه

أُْم��ل��وَدا م��خ��ص��ًرا اْل��ِوَش��اُح ِم��نْ��َه��ا ي��ْف��تَ��ِري ال��تَّ��بَ��ذُِّل ِع��نْ��د َوُم��َدلَّ��ٍة
ِع��ي��َدا ِل��ْل��َك��َواِع��ِب ِم��ن��ي ك��ان ق��ْد ��ب��ا ال��صِّ إِن ��ب��ا ال��صِّ ُغ��نْ��َم ن��ازْع��تُ��َه��ا
َج��ل��ي��دا يَ��ُك��وَن أَْو اْل��َح��َواِدث َم��رَّ ال��َف��تَ��ى يَ��ْش��ك��و َوإِنَّ��َم��ا َل��ل��رَج��اِل ي��ا
ال��م��وُع��وَدا وتُ��ْخ��ِل��ُف اْل��ِف��راِق ي��ْوَم اْل��ُق��َوى ب��اِق��يَ��ة تَ��ُج��دُّ نَ��َواُر بَ��َك��َرْت
َرِش��ي��َدا يَ��ُك��ون َم��ْك��َرَه��ٍة وَس��ب��ي��ِل نَ��َداَم��ة يَ��ُك��وُن ه��ًوى أَْم��ِر َوَل��ُربَّ

يقول: ثم

َوِح��ي��دا بَ��ِق��ي��ُت وإِْن ال��ذَِّل��ي��ِل ِف��ْع��َل ِب��ال��رُّق��ى ��َغ��اِئ��ِن ال��ضَّ َح��َس��َك أَتَّ��ِق��ي ال
ح��ق��وَدا َولِ��ل��ُح��ق��وِد ت��م��وَت ح��ت��ى ِم��ثْ��َل��ه��ا ِل��ل��ض��غ��اِئ��ِن أَُج��رُِّد ل��ِك��ْن

القصة هذه ورضاء، مزح يف العابثة الالهية البدوية الشخصية هذه تمثيل يتم ومما
ثور. أخيه مع له كانت التي

لحًما، يطعمهن أن إليه فطلبن حسان، بنسوة فمر أخيه إبل يف راح أنه زعموا فقد
فقال: ويرضبه يلومه أخوه عليه وأقبل ناقة لهن وعقر سكينًا فسألهن

اْل��ع��َواِوي��ِر ِل��ْل��َق��وِم ��ت��م ال��شَّ ف��ِإنَّ��م��ا أَِب��ي ِف��َداَك ِع��ْرِض��ي تَ��ْش��ت��َم��ْن ال ثَ��ْوُر ي��ا
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م��َع��اِص��ي��ِر َوأَبْ��ك��اٍر ِك��َراٍم ِع��ي��ٍن خ��رٍد ال��دُّم��ى ألَْم��ثَ��اِل ن��اٍب َع��ق��ُر َم��ا
ِب��اْل��َم��ع��اِذي��ِر ِم��ن��ي يَ��ْرض��يْ��ن َول��ي��َس أُُص��ًال ال��ِق��رى يُ��َس��اِئ��ْل��ن َح��ْولِ��ي ع��ط��ف��ن
َم��نْ��ثُ��وِر ال��ل��يْ��ِل َس��ِق��ي��ِط ِم��ْن ِق��ْط��ق��ٍط ِف��ي َه��ْج��َع��ِت��ك��ْم بَ��ْع��د َع��َراك��ْم ض��يْ��ًف��ا َه��بْ��ُه��ن
َم��ْح��بُ��وِر َغ��يْ��َر َع��نْ��ُك��ُم ��يْ��ُف ال��ضَّ أَيَ��ْرَح��ُل َل��بَ��ٌن َوال َش��اءٌ ُق��ْربَ��ُك��ُم َول��يْ��س
َم��نْ��ُح��وِر ال��رِّْج��ِل َع��ِق��ي��ِل َع��ْن تَ��نْ��ج��ِل��ي َال َص��اِدَرٍة ِل��ْل��َم��اءِ واِردٍة َخ��يْ��ُر َم��ا

واملتانة الجودة من الشعر هذا مكانة وأبني يزيد، شعر يف القول أفصل أن أريد ولقد
أطلت، قد ولكني خاصة، األموي العرص هذا يف البادية أهل شعر بها يمتاز التي والرقة
لنفسية أقول بل وحده، يزيد أقول ال مثاًال، أحسن فيها فستجد األبيات، هذه إىل فانظر

لهوه: ويلهون حياته يحيون كانوا الذين الفتيان هؤالء

َج��ائ��لُ��ُه ج��اَل َج��ْف��نَ��يْ��ه��َم��ا ف��ي اْل��ُك��ْح��ُل إذَا ُش��نْ��بُ��ل أُم يَ��ا ع��يْ��نَ��اِك َح��بَّ��ذَا أَال
َوَس��ائ��ل��ْه يُ��َالِق��ي َم��ن ِألَْدنَ��ى تَ��ُك��وُن ِج ُم��م��زَّ ك��ل ِن اْل��ُخ��الَّ ِم��َن ِف��َداِك
أَص��ائ��لُ��ْه َع��ِش��يٍّ��ا وأَبْ��َك��تْ��نَ��ا َض��ِح��يٍّ��ا ُش��نْ��بُ��ٍل أُمُّ ب��ه تَ��َل��ق��انَ��ا َف��َرْح��بً��ا
ح��اِم��لُ��ْه اْل��َع��ْه��ِد ُم��وثَ��ُق َوِخ��لِّ��ي َوداًع��ا ك��الُم��َه��ا ك��اَن ِح��ي��ن ك��أَنِّ��ي وُك��نْ��ت
َق��ات��ل��ْه ��يْ��َف ال��سَّ َج��رََّد ح��ت��ى ال��س��اِق َع��ِن ُك��بُ��ول��ه تُ��ف��كَّ َل��ْم ِب��ن��ف��ٍس َرِه��ي��ٌن
َوَم��َف��اص��لُ��ُه أَْح��َش��اُؤُه ال��رََّدى ِح��ذار وأُْرِع��دْت َس��ْج��َدتَ��يْ��ِن دُع��ونِ��ي َف��َق��ال:
أَنَ��ام��لُ��ُه ش��َف��اءً ك��ان��ْت ك��ِب��ِدي َع��َل��ى بَ��ن��اِن��ِه ب��ْرُد َم��رَّ َل��ْو َم��ْن ب��نَ��ف��ِس��َي
َس��ائ��ل��ه أَنَ��ا وال يُ��ْع��ِط��ي��ن��ي ُه��َو َف��ال َوه��ب��تُ��ُه َش��ْيءٍ ك��لِّ ف��ي َه��اب��ن��ي وَم��ْن
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السادسوالعرشون الفصل

كثري الغزلون:1

أنه عىل يجمعون يكادون أو يُجمعون فالناس منهم، ألخرجه الغزلني يف أعده وإنما
اسمه يقرنون وهم الغزل، يف التفوق لهم وقسم اإلجادة، لهم أتيحت الذين الغزلني أحد
ليىل، مجنون يقولون: وكما بثينة، جميل يقولون: كما عزة، كثري فيقولون: جميل باسم
من وغريهما والعرجي األحوص عىل ويقدمونه ذريح، ابن عىل يقدمونه نفسه بهذا وهم
عىل يقدمونه بل بهذا يكتفون ال والرواة وحارضته، الحجاز بادية يف الغزل أصحاب
مرتبة يف وهو ربيعة، أبي ابن عىل مقدم فهو الفحول، بني ويضعونه عامة الشعراء
بني وضعه يف منصفني الرواة أكان أدري ولست والراعي، وجرير واألخطل الفرزدق
يف الفصل إىل سبيل وليس األموي؟ العرص شعراء عامة عىل وتقديمه الفحول، هؤالء
أبيات إال منه يبَق لم ا، جدٍّ القليل اليشء إال منه يبَق ولم كله ٍ ُكثرَيِّ شعر ضاع فقد ذلك؛
يقرن أن يصح وقد فحًال، شاعًرا يكون فقد وإذن عليه، وال له الحكم تبيح ال ومقطوعات
املتقدمني، الغزلني من ليس أنه هو الشك، يقبل ال شيئًا ولكن جرير، وإىل الفرزدق إىل
ذريح. ابن عىل يقدم أن وال ربيعة، أبي بابن يقاس أن وال جميل، إىل يقرن أن يصح وال
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عالية بمكانة يظفر أن أو يتقدم أن له كان وإذا يشء، يف كلهم هؤالء من هو ليس
قد آخر ليشءٍ ذلك يكون أن ينبغي وإنما لغزله، ذلك يكون أن ينبغي فال الشعراء بني

حني. بعد نعرفه أن لنا يتاح
أجبتك وقد فيهم؟ وحرشته إليهم أضفته فِلَم الغزلني من يكن لم وإذا ستقول:
وهل منهم، ألخرجه الغزلني يف أعده إني فقلت: الحديث، هذا أول يف السؤال هذا عىل
لك قلت كما وهم ، كثريِّ عن وسكت جميًعا الغزلني تناول بحثًا يقبلون الناس أن تظن
الغزلني عن يبحث من عىل الحق من أليس الغزل! يف بارع مقدم َغِزٌل أنه عىل مجمعون

الناس؟! نفوس من آثاره ويمحو الوهم هذا يزيل أن ويستقصيهم
موفًقا وال ماهًرا يكن ولم بطبعه، غزًال يكن لم أنه عىل يدلنا كثريِّ حياة يف يشء كل
قوي وال الشعور دقيق وال الحس رقيق وال الطبع صايف يكن لم فهو الغزل، تكلف يف
هذه من براءته عىل يكن لم وهو كله، هذا من بريئًا كان وإنما الفؤاد، ذكي وال العاطفة
مضحًكا املنظر بشع قبيًحا دميًما كان وإنما الصورة، مقبول وال الخلق حسن الخصال
حتى القرص، يف مرسًفا قصريًا كان أيًضا، إليه ويتحدث يسمعه ملن مضحًكا يراه، ملن
فقد أشبار ثالثة عىل يزيد أنه حدثك فمن بالكعبة يطوف رأيته «لقد الرواة: بعض قال
يتخذونه الناس كان غريب، حد إىل العقل ضعيف الحمق يف مرسًفا أحمق وكان كذب.»
بهذه يشعر وال االستهزاء هذا يحس يكن لم أنه أمره من والغريب وسخرية، هزًؤا
مقتنًعا. ا جادٍّ إليه فيجيب املزاح ويسمع إليه، يلقى ما كل يصدق كان وإنما السخرية،
يتحدث ِبَم فسألهم: مريًضا وكان يعودونه عليه دخلوا قريش من نفًرا أن زعموا
أمًلا هذه عيني يف ألجد فإني هذا قلتم إذ أما قال: الدجال، بأنك يتحدثون قالوا: الناس؟

أعور. األساطري يف والدجال أيام، منذ
كان وإنما والحمق، الغفلة عىل مقصوًرا يكن لم كثري أمر أن غرابة هذا من وأشد
بنفسه إعجابًا الناس أشد من كان أنه يحدثوننا فالرواة والخيالء، التيه إىل يتجاوزهما
هذا يف سخرية املدينة أهل سيما وال معارصوه اتخذه لقد حتى الكربياء، يف أغالهم ومن
فال إليهم يلتفت لعله منه، وينالون يشتمونه املدينة شوارع يف يتبعونه فكانوا أيًضا،
إليه يلتفت فال فينتزعه، كثري رداء إىل يده منهم الرجل فيمد ذلك يف غلوا وربما يفعل،
رأى وربما والفطنة، الذكاء نفسه يف يرى كله هذا إىل وكان قميص، يف يميض بل كثري

مضحكة. أخباًرا هذا من لنا الرواة حفظ وقد أيًضا، والبأس القوة فيها
قال حني كثري بدأه مزاح بينهما فكان بالحزين املعروف الشاعر لقي أنه زعموا
ساخًرا له فأذن يهجوه، أن يف الحزين فاستأذنه نظام! أنت وإنما شاعًرا لست للحزين:
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البيت هذا يسمع يكد فلم نرويه، أن نستطيع ال ببيت الحزين فهجاه له، مزدريًا منه
من لست له: قال الحزين ولكن فلكزه، الحزين إىل فنهض منكرة، حفيظة أخذته حتى
من بينهما خلَّص حتى كالكرة فيها هو فإذا يده يف فرفعه إليه مال ثم يشء، يف هذا

حرض.
جدٍّا الحظ عظيم بل مجيًدا، شاعًرا كان قد ًا كثريِّ أن يف شك من فليس كله هذا ومع
أو تحكًما وجرير الفرزدق إىل قرنه الجمحي سالم بن محمد أن أظن وما اإلجادة، من

عبثًا.
ثالثني خاص بنوٍع ويذكرون كثريًا، شعًرا له يحفظون كانوا أنهم الرواة حدثنا وقد
مطلعها: التي املشهورة قصيدته تؤلف تكاد ال أو تكاد أبيات إال منها لنا يبَق لم المية

ح��ل��ت َح��يْ��ُث ابْ��ِك��يَ��ا ثُ��مَّ َق��ل��وَص��يْ��ُك��َم��ا ف��اْع��ِق��ال َع��زََّة رب��ع ه��ذا خ��ل��ي��َل��يَّ

إجادته أن سنرى ولكننا ديناًرا، بثالثني كثري شعر يميل ذكروا فيما عبيدة أبو وكان
والتقرب السياسة سبيل من إليهما وفق وإنما الغزل، من تأتياه لم الشعراء بني ومنزلته

والخلفاء. امللوك إىل
املؤثرات بتلك يتأثر أن من وغفلة حمًقا وأشد طبًعا وأردأ نفًسا أصغر كثري كان
الحارضة أهل من الغزلني كونت والتي املاضية األحاديث يف فصلناها التي املختلفة
العامة، السياسية الحياة يف أمل له يكن ولم النفس، كبري يكن لم الحجاز، يف والبادية
الحق من كان ربما بل وسلطان، رفعة من الحجاز شباب فيه يطمع كان فيما طمع وال
فقد ينتمي؟ العرب قبائل من قبيلة أي وإىل ؟ كثريِّ من يشء: كل قبل أنفسنا نسأل أن
هذا من يعرف أن يريد يكن لم أو شيئًا، هذا من يعرف يكن لم نفسه ًا كثريِّ أن يظهر
الصحيح. النسب صاحب يعرفه أن ينبغي مما أكثر منه يعرف أن يريد كان أو شيئًا،
اليمانيون وكان كنانيٍّا، مرض يف ينسب وكان خزاعيٍّا، اليمن يف ينتسب كان
وعلو املنزلة رفعة يف يطمع فكيف وإذن منه، ويسخرون ويزدرونه ينفونه واملرضيون
واليأس الطمع به عبث الذي الحجازي األرستقراطي الشباب بهذا يقرن وكيف املكانة؟!
البدو هؤالء من كثريِّ يكن لم ثم والغناء، الغزل واصطناع والعبث اللهو إىل فاضطراه
أن إىل اضطرهم قد إياهم الدولة إهمال إن قلنا: والذين مرة، غري حياتهم وصفنا الذين
حزن من فيه كانوا ما ذلك عن فنشأ البدوية، لحياتهم ويفرغوا أنفسهم عىل يعكفوا
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ليسا اللذين العفيف، الغزل وهذا الربيء الحب هذا إىل شبابهم ورصف نفوسهم خالط
األعىل. املثل من إليه ويطمحون فيه، يطمعون كانوا ملا مرآة إال األمر حقيقة يف

يف مكانة ذا حرضيٍّا وليس خالًصا، بدويٍّا ليس هؤالء، من وال أولئك من كثري ليس
يمدح بقرصدمشق االتصال شديد كان والحارضة، البادية بني يرتدد كان وإنما الحرض،
والتملق، املدح هذا يف الكذب أحسن كاذبًا وكان جوائزهم، ويأخذ ويتملقهم أمية بني
ويأخذ أرشافهما، يعارش واملدينة، مكة بني يرتدد كان ذلك، منه يعلمون أمية بنو وكان

عطاء. أو جائزة من له أتيح ما منهم
يرجعان التناقض، أشد متناقضان مذهبان له كان قل أو سيايس، مذهب ذا كان
بينه فيما كان السيايس، النفاق هو الوقت ذلك يف معروف واحد مذهب إىل األمر آخر
ويقدم الكيسانية، مذهب يرى التشيع يف غاليًا متشيًعا هللا وبني بينه وفيما نفسه وبني
بينه فيما وكان جيد، وشعر أعاجيب ذلك يف وله بالرجعة، ويؤمن الحنفية ابن محمد
بعرشتهم. ويفاخر ويعارشهم مدحهم يف ويغلو يمدحهم أمية لبني نصريًا الناس وبني
حني فهو عسريًا، وال ا شاقٍّ عليه املتناقضني املذهبني هذين بني التوفيق يكن ولم
لألمويني أعداء كانوا الذين الزبرييني يخاصم كان أمية وبني هاشم بني يمدح كان
يف مرسف عبايس شاعر املايضعن الصيف يف حدثتك أني تذكر ولعلك مًعا، والهاشميني
بالرجعة، ويؤمن الحنفية ابن يقدم كيسانيٍّا كان نفسه، كثريِّ مذهب يذهب كان التشيع،
عن له يغضون العباس بنو وكان جوائزهم، ويأخذ العباس بني يمدح ذلك مع وكان
الشاعر هذا أيًضا، للعلويني تشيعه عن لكثريِّ يغضون أمية بنو كان كما للعلويني، تشيعه
عاطفته ويريضبمدحهم هللا، إىل هاشم ببني يتقرب ككثريِّ كان الذي الحمريي السيد هو

والثروة. اللذة إىل حاجته بهم ويريض الدنيا إىل العباس ببني ويتقرب الدينية،
ألنه واألمويني؛ الهاشميني إرضاء إىل وسيلة الزبري ابن يتخذ كان ًا كثريِّ أن وكما
إلرضاء وسيلة أمية بني يتخذ الحمريي السيد كان فقد للحزبني؛ مشرتًكا خصًما كان
بالسخف اإليمان يف مرسًفا مغفًال أحمق كان ًا كثريِّ أن وكما العباس، وبني عيل بني
قليًال، العقل وضعف والغفلة الحمق من الحمريي السيد حظ يكن فلم إليه، واالطمئنان
بل كثري، شعر السيد إىل يضيفون كما السيد، شعر كثري إىل ليضيفون الرواة إن حتى
السيد أن الرواة يحدثنا فقد بأبويه، الصلة سيئ كان كالهما آخر؛ يشءٍ يف يشرتكان هما
وهم إليهما، مسيئًا لهما كارًها فكان الخوارج، مذهب يف الغالة الخوارج من ألبوين ولد

إليه. وييسء أباه يعق كان كثريًا أن أيًضا يحدثوننا
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كالهما السيد: عند منها كثري عند أقوى لكنها أخرى! خصلة يف يشرتكان يكاد وهما
إبطيه. فلنتن السيد وأما وقرصه، ودمامته فلقبحه كثري أما للنساء، صارًفا منفًرا كان

شيئًا اآلن لك أروي وأنا الرجعة، يف الحمريي شعر من لك رويت ما تذكر ولعلك
الحنفية ابن عودة بها يتعجل التي الجيدة األبيات هذه إىل فانظر فيها، كثري شعر من

هاشم: بني لواء فيها لريفع األرض إىل

ال��ُم��َق��اَم��ا اْل��َج��بَ��ِل ِب��ذَِل��ك أََط��ْل��ت نَ��ْف��س��ي ف��َدتْ��َك ِل��ْل��َوِص��يِّ ُق��ْل أَال
واإلَِم��اَم��ا اْل��خ��ِل��ي��َف��َة ��وَك وَس��مَّ م��نَّ��ا وال��ْوك ِب��م��ْع��َش��ٍر أََض��رَّ
ع��اَم��ا س��ت��ي��َن َع��نْ��ُه��ُم ُم��َق��اُم��َك ُط��رٍّا األَْرِض أَْه��َل ِف��ي��ك وَع��اَدْوا
ِع��ظ��ام��ا أَْرٌض َل��ُه َواَرت َوَال م��ْوٍت َط��ْع��َم َخ��ْوَل��َة ابْ��ُن ذَاَق َوَم��ا
اْل��ك��الَم��ا ال��َم��َالِئ��َك��ُة ت��َراِج��ُع��ُه رْض��َوى ش��ْع��ِب ِب��ُم��وِرِق أَْوَف��ى َل��َق��ْد
ِك��َرام��ا ثُ��ُه تُ��َح��دِّ وأَنْ��ِديَ��ًة ِص��ْدٍق َل��م��ق��ي��َل ِب��ِه ل��ُه َوإِنَّ
ال��تَّ��م��ام��ا ن��ْل��ت��ِم��ُس َول��َديْ��ِه ِب��ه ِألَْم��ر ُج��ْزت��ْم إِذْ ال��ل��ُه َه��َدانَ��ا
ِن��ظ��اَم��ا ت��تْ��َرى َرايَ��اِت��ن��ا تَ��َرْوا ح��تَّ��ى ال��َم��ْه��ِدي َم��َودِة ت��م��اَم

«كثري» فليس أرضبقوم قد كان إن الحنفية ابن محمد غياب أن معي تالحظ ولعلك
هللا عبد فيه عادى وإنما يقول، كما طرٍّا األرض أهل فيه يعاِد لم فهو القوم؛ هؤالء من

غري. ليس وحزبه الزبري بن
ابن حبسه حني الحنفية ابن محمد عن فيها يدافع التي األبيات هذه إىل وانظر

السيايس: الشعر جيد من وهي هاشم، بني تحريق وأراد الزبري،

ظ��اِل��ِم َغ��ي��ُر أَنَّ��ُه يَ��ْع��ل��م ال��ن��اس ِم��ن ِم��ن��ى ِم��ْن ِب��ال��َخ��يْ��ِف ��يْ��َخ ال��شَّ ه��ذا ي��َر م��ْن
َغ��ارِم ��اُع َون��فَّ أَْغ��الٍل َوَف��ك��اُك َع��م��ِه َوابْ��ُن ال��ُم��ْص��ط��ف��ى ال��ن��ِب��ي َس��ِم��يُّ
الِئ��ِم َل��وم��َة ال��ل��ه ف��ي يَ��تَّ��ِق��ي َوَال ِب��َض��الَل��ٍة ُه��ًدى يَ��ْش��ِري ال ف��ْه��و أَبَ��ى
ال��َم��ح��ارِم َخ��يْ��ِف اْل��َخ��يْ��ِف ِب��ه��ذَا ُح��لُ��وًال ك��تَ��ابَ��ُه نَ��تْ��لُ��و ال��ل��ِه ِب��ح��ْم��ِد ونَ��ْح��ن
ال��ُم��س��اِل��ِم ��ِدي��ِق ك��ال��صَّ اْل��َع��ُدوُّ وَح��يْ��ث َس��اِك��ٌن ال��رْوِع آِم��ُن اْل��َح��َم��ام ِب��َح��يْ��ث
الِزِم ِب��ض��ْربَ��ِة اْل��بَ��ْل��َوى ُة ش��دَّ َوَال ألَْه��ِل��ِه ِب��بَ��اٍق نْ��يَ��ا ال��دُّ ف��َرح ف��َم��ا
َع��اِرِم ِس��ج��ِن ِف��ي ال��م��ْظ��ل��وُم اْل��َع��اِئ��ذُ ب��ِل َع��اِئ��ذٌ أَنَّ��َك الق��ي��ت َم��ْن تُ��خ��بِّ��ُر

وحرمه. بالبيت يعوذ أنه ويزعم العائذ، يسمى الزبري ابن وكان
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وأضافها السيد، إىل بعضهم فأضافها فيها الرواة اختلف التي األبيات هذه إىل وانظر
اإلمامة: يف الكيسانية مذهب تخص مشهورة أبيات وهي كثري، إىل اآلخر بعضهم

َس��واءُ أَْربَ��َع��ٌة اْل��َح��قِّ وَالُة ُق��َريْ��ٍش ِم��ْن األَئ��م��ة إِنَّ أَال
َخ��َف��اءُ َل��ُه��ْم ل��يْ��َس اْألَْس��بَ��اط ُه��م ب��ِن��ي��ِه ِم��ْن َوال��ث��الثَ��ة َع��ِل��يٌّ
ك��ْربَ��َالءُ غ��ي��بَ��تْ��ُه وس��بْ��ٌط وِب��رٍّ إِي��َم��اٍن ِس��بْ��ُط َف��ِس��بْ��ٌط
ال��لِّ��َواءُ ي��تْ��ب��ُع��َه��ا اْل��خ��يْ��ل يَ��ُق��وَد ح��ت��ى اْل��َع��يْ��ُن ت��َراُه ال َوس��ب��ط
َوَم��اءُ َع��س��ٌل ِع��ن��َده ِب��َرْض��َوى زَم��انً��ا ع��ن��ه��ْم يُ��َرى ال تَ��َغ��يَّ��َب

عنه: وسؤاله عليه وعطفه به الحنفية ابن بتلطف بها يفخر األبيات هذه إىل وانظر

��َؤال ال��سُّ ِف��ي يَ��ْل��ط��ُف ال��ل��ِه أَِم��ي��ن َدَع��ان��ي إِذْ َع��يْ��ِن��ي ال��ل��ه أََق��رَّ
َح��اِل��ي وك��يْ��َف بَ��ن��يَّ َع��ن َوَس��اءَل خ��يْ��ًرا َع��ل��يَّ ه��َواَي ِف��ي َوأَثْ��ن��ى
ال��س��َؤاِل ِع��ن��د ف��ع��ِل��ِه وَزل��ة خ��ب��ي��ٍب أَِب��ي ح��ال ذَك��ْرُت وك��ي��ف
اْل��َخ��وال��ي اْل��ِح��ق��ِب ِف��ي األَْح��ب��ار أَُخ��و َك��ْع��ٌب خ��ب��رن��اُه ال��َم��ْه��ديُّ ُه��َو

الحنفية ابن محمد أن يف شك من وليس الزبري، بن هللا عبد هو هذا خبيب وأبو
املقطوعة هذه من األخري البيت ولكن الزبري، البن وهجاءه عنه نضاله لكثريِّ يحمد كان
صادقني كانوا الذين الشيعة غالة من وأمثاله كثري عقلية يمثل ألنه خاص؛ بنوٍع يلفتنا
لم كثريًا أن ذلك يكذبون، ال أنهم ذلك مع ويعتقدون الكذب فيه يستبيحون غلوهم يف
هو الحنفية ابن أن من ذكر بما خربه قد كعب يكون أن يمكن وال األحبار، كعب يلق
فكيف وإذن محدثه: قال ال، قال: ا؟ حقٍّ كعب أأخربك معارصيه: بعض سأله وقد املهدي،
إذا وينتحلها الفرص يتلمس الحمريي السيد كان وكذلك بالتوهم، أجاب: قلت؟ ما قلت

اإلمامة. يف حقهم ويثبت هاشم بني فضل ليذيع يجدها، لم
يف صادًقا كان أنه وهو هاشم، بني مع كثري أمر من يعنينا واحًدا شيئًا أن عىل
به ينتهي الساذج الصادق الحب هذا وكان أيًضا، الحب هذا يف ساذًجا وكان حبهم،
الغفلة من يشءٍ إىل أحيانًا به وينتهي التأثري، شديد مؤثر الحنان من يشءٍ إىل أحيانًا
األنبياء يسميهم: هاشم بني أطفال عىل العطف شديد كان اإلضحاك، شديد مضحك
بالكتاب فيمر عطاءه يأخذ وكان الصغار! األنبياء بنفيس رآهم: كلما ويقول الصغار،

الدراهم. لهم فيهب هاشم بني أطفال كان حيث
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األطفال هؤالء أخا وكان عثمان، ولد من صبي األطفال هؤالء مع وكان الرواة: وقال
عىل الدراهم يفرق كثري رأى إذا وكان الكتاب، إىل معهم يختلف وكان ألمهم، الهاشميني

الشجرة. من لست ال، فيجيبه: يل، هب عم: يا وقال به تعلق إخوته
أحيانًا، الغفلة إىل بكثريِّ ينتهي كان هاشم لبني الساذج الصادق الحب هذا إن قلت:
فال وسذاجته الحب، هذا صدق شيعتهم من وغريه كثري من يعلمون هاشم بنو وكان

به. واالنتفاع استغالله عن يحجمون
كثري من يعلم كان الحنفية ابن محمد بن هللا عبد هاشم أبا أن الرواة ويحدثنا
أرصاًدا يكلف فكان عليه، بسلطانه ويحتفظ فيها يمسكه أن ويريد السذاجة هذه من
قال مجلسهم كثري حرض فإذا أمره، مختلف إليه وينقلوا كثريًا يرقبوا أن أصحابه من
أنك أشهد يوم: ذات له قال حتى كثري، فيبهر وكيت، كيت وفعلت وكذا، كذا قلت له:

هللا. رسول
ولَِم أمية، لبني ومدحه نفاقه منه ويقبلون كثري، حب يستغلون هاشم بنو كان
مناوأتهم عن عجزوا ما ويساملونهم أمية بني يدارون أنفسهم هاشم بنو يك ألم ال؟!
من عرص أي يف يستغني أن يستطيع السياسية األحزاب أي ثم عليهم! الحرب وإشهار
مرنة، وأخالق طوال ألسنة لهم أتيحت الذين السياسيني املنافقني هؤالء عن العصور

وينفعون. ينتفعون فهم
نفاقه منه فيقبلون هاشم، بني صنيع كثريِّ مع يصنعون أمية بنو كان ولهذا
مخلًصا وال مدحهم يف صادًقا ليس أنه العلم حق يعلمون وكانوا عليه، ويقرونه السيايس
هذا ويذيعون مدحه، ويستزيدونه ويقربونه يجيزونه ذلك مع وكانوا عنهم، الدفاع يف
خاص. بنوٍع السياسيون خصومهم كان حيث العراق ويف دمشق ويف القرص يف املدح

السياسيني الزعماء وحرص السياسية املداراة من صورة تعطيك الحادثة وهذه
السيايس. النفاق استغالل عىل املهرة

يميش ًا» «كثريِّ عسكره يف لحظ الزبري، بن مصعب لحرب امللك عبد خرج ملا قالوا:
قال: نعم! قال: نفسك؟ يف بما أنبأتك إن أتصدقني فسأله: فدعاه حزين، وكأنه مطرًقا
بأبي تحلف أن من بد ال امللك: عبد قال ليصدقنه! باهلل كثريِّ فحلف تراب: بأبي فاحلف
يلقى قريش من رجالن نفسك: يف تقول امللك: عبد قال تراب، بأبي له فحلف تراب،
فيقتلني سهم يصيبني أن آمن وما النار، يف واملقتول والقاتل فيقتله لحربه اآلخر أحدهما
وأمر قريب، من فعد امللك: عبد قال املؤمنني، أمري يا أخطأت ما : كثريِّ قال معهما، فأكون
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إال منه يرىض ال األمور من أمر يف كثريِّ من الصدق أراد إذا امللك عبد وكان بجائزة، له
تراب. بأبي يحلف أن

ذلك مع وكان للهاشميني، تشيعه أمية بني عىل يخفي ال كثريِّ كان فقد إذن
وكان السياسيني خصومه من نفسه يأجر كان إنه أي جوائزهم؛ ويأخذ يمدحهم
بأن يبتهج ال الذي ذا ومن له، مبتهجني به فرحني هذا منه يقبلون السياسيون خصومه
كانت وكذلك املال؟! يف رغبة ويقدمه فيمدحه ويذلها نفسه يهني السيايس خصمه يرى

بالعباسيني. الحمريي السيد صلة
وال الجذابة بالشخصية هي وما كثري، شخصية تتمثل أن استطعت قد اآلن أظنك

العطف. وتستثري النفوس تستهوي التي
يستهوي أن اليسري من وال السهل من فليس الحد؛ هذا إىل بغيًضا كثري كان وإذا
ومن األخالق، جمال من برأه كما الصورة جمال من هللا برأه وقد ويستصبيهن، النساء
فإن مات، يوم بكثريِّ احتفلن املدينة نساء أن من الرواة يرويه ما تصديق إىل أميل ال هنا
وكان ممتاًزا شاعًرا كان كثريًا أن إال ذلك مصدر أظن فما هذا، من شيئًا فعلن قد كنَّ

كثري. حب عن شيئًا نذكر أن لنا آن قد أن وأظن ذكرهن، فيحسن النساء يذكر
أنه وكما نسبه، يف كاذبًا كان أنه كما حبه، يف كاذبًا كان كثريًا أن نذكره يشء فأول
به الناس وكلف الغزلني شعر رأى كثريًا أن أعتقد وأنا السيايس، موقفه يف كاذبًا كان
مغروًرا كثريِّ كان وقلنا: الشعرية، لقوته تمرينًا الغزلون، تعاطاه كما الفن هذا فتعاطى
جميل، أنه ويرى دميًما طويل، أنه ويزعم قصريًا — الجاحظ يقول كما — كان تياًها،
ويهيم يذكرها خليلة شاعر لكل تكون أن الحجاز أهل عند أيامه يف البدع رأى وقد
بها، الهيام من وأكثر عزة، فذكر خليلة، الشعراء من كغريه له تكون أن فأراد بحبها،
أحاديث ذلك يف ويروون عاشًقا، ال للعشق مدعيًا كان كثريًا إن يقولون: أنفسهم والرواة
صحيحة، غري أو صحيحة األحاديث هذه إن أقول: أن أستطيع ولست األغاني، يف تجدها
اآلن. يخدعنا أن ينبغي فال قديًما الناس يخدع لم كثري حب أن عىل دليًال أتخذها ولكني
أحد عىل نقدمه أن وال ذريح، ابن إىل وال جميل إىل نقرنه أن إذن الحق من ليس
غزًال يكون أن أراد شاعر هو وإنما غزًال، نعده أن الحق من ليس بل الغزلني، هؤالء من
تكلف يف وفق الحب تكلف يف يوفق لم إن ولعله خالصة، فنية معالجة الغزل فعالج
أقل «كثري» غزل من لدينا ما ألن نرفضه؛ أن وال ذلك نقبل أن نستطيع ال ولكننا الغزل،
تكون تكاد التي األبيات بهذه الحديث هذا أختم فإني هذا ومع ذلك، لنا يبيح أن من
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األسلوب ورصانة اللفظ جودة من فيها أن أرى وأنا كثري، غزل من بقي ما كل وحدها
العاطفة: وحرارة اللهجة صدق من ا تامٍّ خلوٍّا خالية ولكنها كثريًا، شيئًا

َح��لَّ��ِت ح��ي��ث ابْ��ِك��يَ��ا ثُ��م َق��لُ��وَص��يْ��ك��َم��ا ف��اع��ِق��َال ع��زَة َرْس��ُم ه��ذا خ��ِل��ي��ل��يَّ
تَ��َول��ِت َح��ت��ى اْل��َق��ل��ِب م��وِج��ع��ات َوَال اْل��بُ��ك��ا م��ا َع��زََّة ق��بْ��ل أَدِري ك��نْ��ت َوَم��ا
َف��ض��ل��ِت ِم��نْ��َه��ا بَ��اَن َض��ِع��ي��ٍف ِب��َح��بْ��ٍل ُق��ي��دت َع��زََّة ِع��نْ��َد ق��ل��وِص��ي َف��َل��يْ��ت
َف��بَ��لَّ��ِت ِس��َواَي ب��اٍغ ل��َه��ا َوك��اَن َرْح��لُ��َه��ا ال��م��ِق��ي��ِم��ي��َن اْل��َق��وِم ِف��ي وأَص��بَ��َح
ذل��ِت ال��ن��ف��ُس َل��َه��ا يَ��ْوًم��ا وطِّ��نَ��ْت إذَا ُم��ِص��ي��بَ��ٍة ك��لُّ َع��زُّ يَ��ا ل��َه��ا ف��ُق��ْل��ت
تَ��َق��لَّ��ت إِْن َم��ْق��ِل��ي��ٌة َوَال َل��َديْ��نَ��ا َم��ل��وَم��ٌة ال أَْح��ِس��ِن��ي أَْو ِب��ن��ا أَس��ي��ئ��ي
اْس��تَ��ذَلَّ��ِت ِل��ْل��َم��ِل��ي��ِك َول��ِك��ن ه��َواِن��ي ِب��َه��ا َوَم��ا َش��ت��ِم��ي اْل��َغ��يْ��َراُن ي��ك��ل��ف��َه��ا
اْس��تَ��َح��لَّ��ِت م��ا أَْع��َراِض��ن��ا ِم��ْن ِل��ع��زَة م��خ��اِم��ٍر َداءٍ غ��يْ��َر م��ِري��ئً��ا ه��ِن��ي��ئً��ا
أَظ��لَّ��ِت ق��د ش��رًَّع��ا اْل��َم��ن��ايَ��ا رأَيْ��ُت َرأَيْ��ت��َه��ا َم��ا إِذا َح��ت��ى ت��م��نَّ��يْ��تُ��َه��ا
َزلَّ��ِت اْل��ُع��ص��ُم ِب��َه��ا ت��ْم��ِش��ي ل��ْو ال��ص��مِّ ِم��ن أَْع��َرض��ت ِح��ي��َن ص��ْخ��رة أُن��اِدي ك��أَن��ي
َم��لَّ��ِت اْل��َوْص��َل ذِل��ك م��ن��ه��ا م��ل َف��َم��ن بَ��ِخ��ي��َل��ًة إِالَّ ت��ل��َق��اك َف��َم��ا َص��ف��وًح��ا
َوت��خ��لَّ��ِت بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِم��م��ا تَ��َخ��لَّ��يْ��ُت َم��ا بَ��ْع��َد ِب��َع��زََّة َوتَ��ْه��يَ��اِم��ي َوإن��ي
اْض��َم��َح��لَّ��ِت ِل��ْل��َم��ِق��ي��ِل ِم��نْ��َه��ا َ تَ��بَ��وَّأ ُك��لَّ��َم��ا ال��َغ��َم��اَم��ِة ِظ��لَّ َل��َك��اْل��ُم��ْرتَ��ج��ي

301





والعرشون السابع الفصل

ربيعة أبي بن عمر الغزلني:1 زعيم

تمهيد

تحس وقد الناس، ذلك يف يختلف ال عرصه، يف الحرض أهل من الغزلني زعيم هو نعم!
بإزاء الحرض أهل من عمر يضعون كانوا الرواة أن الغزلني هؤالء أخبار من تقرؤه فيما
زعيم جميل كان حينما الحرضي الغزل زعيم كان عمر فكأن البادية، أهل من جميل
فلم ا، جدٍّ قليل يشء إال منه لنا يبَق ولم ضاع قد جميل شعر ولكن البدوي، الغزل
والذي أكثره، أو كله شعره لنا الدهر حفظ الذي عمر وبني بينه املقارنة إىل سبيل يبق
اليسري من فأصبح بحياته، املتصلة الحوادث من طائفة لنا وصحت أخباره لنا استقامت

مقاربًا. أو صحيًحا رأيًا فيه ونعلم ندرسه أن
عمر أن يف شك من فليس والحارضة؛ البادية شعراء من جميل مكانة تكن ومهما
الوجهة من عليه ًما مقدَّ يظل أن ويجب عرصه، أهل عند عليه ًما مقدَّ كان ربيعة أبي بن
زعيم إذن فعمر عمر، افتنان الغزل يف افتن أمويٍّا عربيٍّا شاعًرا نعرف ال ألنا الفنية؛
وأهل البادية أهل بني فيهم نفرق وال أحًدا، منهم نستثني ال جميًعا األمويني الغزلني

.١٩٢٤ سنة ديسمرب ١٠ يف «السياسة» بجريدة نُرشت 1
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يف الغزلني زعيم ربيعة أبي بن عمر أن فنزعم هذا من أبعد إىل نذهب نحن بل الحارضة،
اآلن. إىل العربي الشعر كان منذ أطواره وتباين ظروفه اختالف عىل كله، العربي األدب
الخالص العربي الغزل فإن ومشقة، عرس إىل إثباته يحتاج الذي باليشء هذا وليس
وجود اإلسالم قبل له يكن ولم أمية، بني أيام يف واحدة مرة وجد وإنما مرتني يوجد لم
كانوا ما إىل شعرية وسيلة أنه عىل إال به يعنون الجاهليون الشعراء يكن ولم مستقل،
قرص شاعًرا الجاهليني بني نعرف نكاد وال املختلفة، الشعرية مذاهبهم من فيه يذهبون
فيها يتناول لم التي الجاهلية القصائد عدد ا جدٍّ قليل بل الغزل، عىل الشعرية حياته

وحده. الغزل إال أصحابها
الحديث، التعبري هذا صح إن غزلية، مدرسة فيه توجد فلم العباس بني عرص أما
ولكنا والنسيب، الغزل وأتقنوا ونسبوا تغزلوا قد العباسيني الشعراء أن نجهل ولسنا
يف ندرسهم الذين هؤالء أصحابنا سبيل فيه يسلكوا ولم للغزل، ينقطعوا لم أنهم نزعم
كما يتعاطونه أو شعرية، وسيلة الغزل يتخذون كالجاهليني كانوا وإنما األحاديث، هذه

الفنون. من غريه يتعاطون
يستحدثوا لم فهم شيئًا؛ العربي األدب يف استحدثوا قد العباسيون الشعراء كان وإذا
يشءٍ إىل حولوا إنهم أقول: أكاد أو آخر، يشءٍ إىل عنه انرصفوا إنهم أقول: وأكاد الغزل،

واملجون. العبث هو آخر،
يثبت استثناء ولكنه أيًضا، أنا ذكرته وقد األحنف، بن العباس ستذكر أنك أعلم
بني «سقط وأنه عرصه، يف غريبًا كان أنه لتعلم العبايس الشعر تقرأ أن ويكفي القاعدة،
يبلغ ولم أمية، بن شعراء من الغزلني إتقان يبلغ فلم الفرنسيون، يقول كما كرسيني»
قويٍّا، أثًرا النفس يف يرتك قلما فاتًرا جاء وإنما العباس، بني شعراء من العابثني إجادة
أوجدته التي األسباب وانتهت عرصه، انقىض قد كان به يختص أن أراد الذي الفن ألن

فيه. واإلجادة إتقانه من الناس ومكنت
أن تريد أحسبك فما خالصة، غزلية مدرسة من خال قد العبايس العرص كان وإذا

اآلن. عنايتنا تستحق ال أعتقد فيما فهي بعده، جاءت التي األخرى للعصور تعرض
ربيعة أبي بن عمر كان وإذا قلت، كما مرتني العربي األدب يف الغزل يوجد لم
كله، العربي األدب يف الغزل زعيم يكون أن فيجب األموي، العرص يف الغزلني زعيم هو
أذكر ولست مرتني، يوجد لم الغزل أن نؤكد أن عىل تحملنا أخرى وجوًها هناك أن عىل
ما الغزل هذا يف تجد فلن العربي، الغزل من تقرأ مهما فأنت الفني؛ الوجه هذا إال منها
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الصحيح الصادق التمثيل ومن الطبع، وصفاء اللهجة صدق من األموي الغزل يف تجده
ما عىل النفس هذه إظهار ومن فيها، يعيش التي الجماعة لنفس بل الشاعر، لنفس
يف كله هذا من شيئًا تجد لن القلوب، إىل محببة وسهولة جذابة سذاجة من عليه كانت
يف أنت وإنما املختلفة، العربية البالد شعراء من وغريهم األندلس وأهل العباسيني غزل
الصنعة، أثر فيه وعظم واملعنوي، اللفظي التكلف فيه ظهر شعري فن بإزاء الغزل هذا
أن تقدر وأنت اليشء تقرأ أن عىل دائًما تحملك التي الحرضية الصبغة بهذه واصطبغ
أو الناس لرييض وبيئته، عرصه ليالئم ويتصنع يتكلف وأنه فيه، صادًقا ليس صاحبه

يفتنهم.
فأنا الغزل بهذا فتنت قد تحسبني وال كله، هذا غري شيئًا كان فقد األموي الغزل أما
العربي، الغزل ألوان من غريه عىل تقديمه يف الحد وأتجاوز عليه، والثناء مدحه يف أرسف
صادًقا رأيي يكون أن يف االجتهاد كل مجهتد وأنا الفتنة، هذه عن البعد كل بعيد فأنا
عىل ويحملني إيلَّ يحببه الذي هو شيئًا األموي الغزل هذا يف أجد وأنا الهوى، من بريئًا
الجديدة، الحضارة تأثري من يربأ ولم البدوية، السذاجة من يخلص لم أنه وهو تقديمه،
نفسك يف يبعث طالء الحضارة من وفيه وتستصبيك، تستخفك سذاجة البداوة من ففيه
الذي املزاج هذا يف ولذة عذوبة كله هذا بعد تجد وأنت واالستطالع، االستقصاء إىل امليل
يحرض أخذ وقد البادي العربي الشعب هذا لك يمثل والذي األموي، الغزل منه يتألف

واملرتفون. الحارضون يحس كما بداوته عىل ويحس ويرتف،
فيها يعيش كان التي والجماعة الشاعر نفس يمثل األموي الغزل هذا إن قلت:
الغزلني زعيم هو ربيعة أبي بن عمر أن أرى الناحية هذه ومن صحيًحا، صادًقا تمثيًال
أتيحت التي النعمة هذه يقدروا أن يستطيعوا لن واملؤرخني األدباء وأن ا، حقٍّ األمويني
شاعًرا أعرف فلست أكثره، أو كله ربيعة أبي بن عمر شعر لهم الدهر حفظ حني لهم
فيها، يحيا كان التي والبيئة فيه، يعيش كان الذي العرص يمثل أن استطاع إسالميٍّا
تحيط كانت التي الجماعة درس يف مرجًعا نتخذهما أن نستطيع اللذين الرجلني كهذين
أيام بغداد مدينة تدرس وأن العباسية، الدولة صدر يف العراق تدرس أن تريد بهما،
صدر يف الحجاز حياة تدرس أن تريد نواس. أبي إىل فارجع خاصة، واألمني الرشيد
كثريًا شيئًا ستجد أنك يف شك من وليس ربيعة، أبي ابن إىل فارجع األموية، الدولة
أنك كما العتاهية، وأبي الضحاك، بن الحسني درس ويف الوليد، بن مسلم درس يف نافًعا
عند تجد لن ولكنك ذريح، وابن واألحوص العرجي، درس يف نافًعا كثريًا شيئًا ستجد
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تمثيل من نواس أبي عند ستجده ما مجتمعني، هؤالء عند تجد لن بل هؤالء، من واحد
الحياة تصوير من ربيعة أبي بن عمر عند ستجده ما وال وجهها، عىل البغدادية الحياة
التاريخ عن للباحثني حني إىل حني من الدهُر يتيحها نعمة تلك حقيقتها. عىل الحجازية
كل فيه ظهرت كما الخالل، كل إليه انتهت قد كاتبًا أو شاعًرا لهم يُظِهر حني األدبي
يظهر وإنما عرصه، يف األثر بعيدة كانت والتي بيئته، بها تمتاز كانت التي النقائص
ممتازة، خاصة قوة األدبية الحياة فيها تقوى التي العصور يف والكتاب الشعراء هؤالء

بغداد. يف العبايس العرص وكذلك الحجاز، يف األموي العرص كذلك
أقوى تشخيًصا لها تجد فلن واألمني، الرشيد أيام العباسية الحياة تشخص أن تريد
تجد فلن الثالث القرن حياة تشخص أن أردت فإذا نواس، أبي من أصدق وال أظهر وال
عند ذلك واجد أنت وإنما الشعراء، من شاعر عند وال تمام أبي عند وال البحرتي عند ذلك
النقائص كل فيه ظهرت كما الخالل، كل إليه انتهت الذي الوحيد الكاتب ألنه الجاحظ،
األدبية الحياة قوة من جاءته والتي العرص، ذلك يف البغدادي العقل بها يتأثر كان التي

مًعا. والفلسفية
إال عنه بك بعدت وما ربيعة، أبي بن عمر عن اليشء بعض بك بعدت ولكني
وإن فيهما، يعيش كان اللذيِْن والبيئة للعرص مثال أصدق إنه أقول: فأنا إليه، ألدنيك
األول القرن أثناء الحجاز يف القرشية األرستقراطية حياة يدرس أن يريد الذي املؤرخ
يف يلتمسها أن قبل ربيعة أبي بن عمر شعر يف الحياة هذه يلتمس أن يجب للهجرة
والحجاز قريش رساة كان كيف الشعر هذا يف فسيجد املختلفة، وحوادثه التاريخ أخبار
الحلوة املختلفة الصالت ألوان الشعر يف سيجد بل الفارغة، الهادئة حياتهم يقضون

الرساة. هؤالء بني تصل كانت التي املبتسمة
يجب األول، القرن هذا يف املرتفة العربية املرأة حياة يدرس أن يريد الذي واملؤرخ
مصادر من آخر مصدر يف يظفر فلن ربيعة، أبي بن عمر شعر يف الحياة هذه يلتمس أن
واضحة املرتفة العربية املرأة ترى فيه الشعر، هذا يف به يظفر ما بمثل والتاريخ األدب
ال وطهارتهما، عفتهما عىل اللتني، والنعمة الدعة هذه يف حياتها تنفق الصورة، جلية
يدرس أن يريد أن يريد الذي واملؤرخ وفكاهة، عبث من وال ودعابة، لهو من تخلوان
ربيعة، أبي بن عمر عند ذلك يلتمس أن يجب العرص هذا يف والنساء الرجال بني الصلة

أراد. ما كل الشاعر هذا شعر يف منه فسيجد
تكاد فلن األموية، السياسية للحياة وصًفا ربيعة أبي بن عمر شعر يف تلتمس ال
اجتنابًا حياته يف السياسة اجتنب قد هذا صاحبنا ألن ذلك رصيح، بيشءٍ هذا من تظفر
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من حزبًا يغضب فلم آخر، شطًرا الهادئ وللنسك حياته، من شطًرا للحب وانقطع ا، تامٍّ
ألصحابها السياسة ترك قريش من مرتًفا رجًال كان وإنما آخر، حزبًا يواِل ولم األحزاب
حتى ونعمة، لذة من تمنحه أن تستطيع كانت ما كل منها يأخذ الحياة إىل وانرصف
والعبث االضطراب عن انرصف به، خليق الوقار أن وأحس حظه ذلك من استوىف إذا
فيها عاش كما راضيًا الحياة هذه فارق حتى الذكرى، تزينها مبتسمة هادئة حياة إىل

راضيًا.
األدبية الحياة يدرس أن يريد الذي للمؤرخ خري مصدر السياسة عن انقطاعه وكان
الحق تلبس التي السياسية األهواء هذه شعره يف يجد لن ألنه الحجاز، يف واالجتماعية
مدينون فنحن هذا ومع أخرى، أحيانًا الصواب مظهر الخطأ وتظهر أحيانًا، بالباطل
كدر من خالصة أدبية آيات من فيه وما ربيعة أبي بن عمر بشعر األموية للسياسة
شباب من وقفت أنها فلوال األموية، السياسة لهذه الشعر بهذا مدينون نحن السياسة،
وبني بينهم فحالت مرة، غري لك وصفناه الذي املوقف هذا الحجاز ومرتيف قريش
واملدينة مكة يف منهم وأوجدت والرتف، اللهو عىل الحجاز يف وقرصتهم العامة، الحياة
املكانة ورشف الحس ورقة الشعور وحدة القلب ذكاء بني جمعت التي الجماعات هذه
إال األمر حقيقة يف شعره ليس ربيعة، أبي بن كعمر شاعر ظهر ملا الثروة، وضخامة
األدبية الحياة تنتفع وكذلك املرتفة، الحجازية الجماعات هذه لحياة صادقة خالصة
حرمت الذي القريش الذكاء فهذا ونكًرا، ا رشٍّ إال السياسية الحياة منه تجد ال بما أحيانًا
لحياة السياسية الوجهة يغري أن املمكن من كان والذي حينًا، منافعه العربية السياسة
ينرصف أن أريَد ما إىل انرصف الذكاء هذا اللهو، إىل االنرصاف عىل يكره لم لو املسلمني،

الباهرة. األدبية الحياة هذه لنا فأنتج إليه
بعيدة واملجد، الرشف من الحظ عظيمة قرشية أرسة من ربيعة أبي بن عمر كان
من الضخمة ثروتها أفادتها قد ا، جدٍّ الثروة ضخمة الجاهيل، العرص آخر يف الصوت
أخبار يف نقرأ بما يذكرنا كثري رقيق األرسة لهذه وكان واليمن، الحجاز بني التجارة
يستعني أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل عرض من املسلمني من إن حتى والرومان، اليونان من األغنياء
من شاعرنا أبو ربيعة أبي بن هللا عبد وكان ربيعة، أبي ابن بأحباش غزواته بعض يف
وعمر بكر وأبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي واليات يف عمل إنه يقال: فيهم، الذكاء وأهل قريش وجوه

إقصاء. األموية السياسة عن أقصيا وعمر الحارث ابنيه: ولكن وعثمان،
ويقال: البرصة، عىل إليه األمر كان حني الزبري بن هللا عبد استعمله فقد الحارث أما
وكان إياه، الزبري بن هللا عبد باستعمال علم حني عليه الثناء أكثر مروان بن امللك عبد إن
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تم أن بعد العامة الحياة يف ذكر له يسمع فلم األمويني، عنه رصف قد الزبري البن عمله
من يطلب شعًرا األغاني يف نجد ونحن البرصة، أهل يعجب لم أنه عىل أمية، لبني النرص

منه. البرصيني إعفاء الزبري ابن
ومىض الشعر يف شب وإنما لها، يعرض ولم السياسة له تعرض فلم عمر أما
الخصومة إىل وسيلة شعره يتخذ أن ودون بحزب، يتصل أن دون املرتفني حياة يف
جميًعا، بالقرشيات يتغزل وكان الرقيات، قيس ابن هو آخر قريش فعل كما السياسية،
يشء إال منهن يعنيه ال بل الحزبية، صالتهن تعنيه ال القرشيات، بغري يتغزل كان كما

الجمال. هو واحد
والتي عنه، حدثتك حني إليها أرشت التي تلك الرقيات قيس ابن براعة تذكر لعلك
سميته ما فاخرتع السياسية، الخصومة وسائل من وسيلة الغزل يتخذ أن له أتاحت
إال يزيد ال الثناء، حسن مؤدبًا اللسان حلو عفيًفا الغزل هذا يف وكان الهجائي، الغزل
فلم ربيعة أبي بن عمر أما إليهن، والتحبب نسائهم بذكر السياسيني خصومه يغيظ أن
إال بالغزل يريد ال كله، غزله يف اللهجة صادق كان وإنما شيئًا، كله هذا من يصطنع

النساء. يحب ألنه إال النساء يذكر وال الغزل،
فيها: والقول إليها اإلشارة من بد وال شديدة، عناية بها القدماء ُعني مسألة وهناك
أقل؟ وال أكثر ال شاعًرا كان أم وفتك، وعبث لهو صاحب ربيعة أبي بن عمر أكان

كجميل؟ كان أم كالعرجي، ربيعة أبي بن عمر أكان أخرى: وبعبارة
إىل يضيفونهما متناقضني رأيني فيه ويرون شديًدا، اختالًفا فيختلفون القدماء أما
سائًال أن يزعم ثم وفجور، عبث صاحب كان عمر إن يقول: من فمنهم نفسه، عمر
كان أنه يزعم من ومنهم هللا، وأستغفر نعم! فأجاب: فعلته؟ شعرك يف قلته ما أكل سأله:
أقسم أنه ويزعمون يفعل، ال ما يقول كان الشعراء، من كغريه وأنه وطهر، عفة صاحب
رأى املوت عىل أرشف عندما أنه يزعمون ثم حرام، عىل حياته يف أقدم ما املحرجة األيمان
شيئًا. قال مما يأِت لم أنه له وأكد روعه، هدأ كالًما له فقال مشفًقا جزًعا الحارث أخاه
أصحاب نحن فلنكن وسط، رأي نعتقد فيما املرسفني الرأيني هذين بني وليس
الشاعر هذا إن الرواة: يقل ومهما عمر يقسم مهما أصدق أن أستطيع ال الرأي، هذا
له يتيح يشء كل كان والذي تدين، وال زهد وال نسك غري يف شبابه قىض الذي املرتف
— وترف لهو بيئة كلها البيئة وكانت الجمال، له وكان الثروة له فكانت والعبث، اللهو
ال ثم مجون، كل من بريئًا طاهًرا حياته قىض الرجل هذا أن أصدق، أن أستطيع ال
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ذا الرشيف القريش هذا أن نفسه، عمر يقل ومهما الرواة يقل مهما أصدق، أن أستطيع
النظم من بطائفة األرشاف من كغريه متأثًرا كان والذي الرفيع، والحسب العالية املكانة
السياسية، الوجهة من قوي ديني سلطان ظل يف يعيش كان والذي الخاصة، والعادات
يف كلها حياته أنفق أنه أصدقك أن أستطيع ال — الخلقية الوجهة من قويٍّا يكن لم إن

قال. ما كل فعل وأنه ومجون، فجور ويف ولهو، عبث
ولهوا، عبثوا شعراء من العرص هذا يف يخُل لم الحجاز أن يشء كل قبل ولنالحظ
لم الشعراء هؤالء أن لنالحظ ولكن مختارين، أو مضطرين واللهو العبث يف وأرسفوا
إكبارهم عىل الناس بإجماع يظفروا ولم ربيعة، أبي بن عمر عاش كما وادعني يعيشوا

ربيعة. أبي بن عمر ظفر كما وإجاللهم
بهما وساء ُمحنا فقد واألحوص العرجي محنة اقتضت التي األسباب تكن ومهما
الوجهة من فيهما يرى ال ظن حسن بهما الناس أشد وكان عظيم، الناس من فريق ظن

خريًا. الخلقية
ولم بمكروه أمية بني سلطان وال الزبري ابن سلطان ينله فلم ربيعة أبي ابن أما

عليه. النعي يف تشددوا أو لومه يف غلوا الناس أن التاريخ لنا يرِو
إىل سافر أنه وإىل عليه، وألح المه أخيه غري أو أخاه أن إىل الرواة بعض يشري وقد
األخبار هذه يف التكلف ولكن إليها، وعاد مكة إىل فحنَّ لنفسه، وتأديبًا ملكة اجتنابًا اليمن
قد عمر وأن جهة، من عمر الموا ناًسا أن هو منها نستيقنه أن نستطيع ما وكل ظاهر،
جهٍة من شئونه لبعض املدينة إىل يسافر كان وكما العراق، إىل سافر كما اليمن إىل سافر

أخرى.
وعىل األحوص عىل سبيًال وجد كما عمر عىل سبيًال السيايس السلطان يجد لم إذن
وجادين مرة مازحني الفاسق يدعونه واملروءة التقى أصحاب كان فقد هذا ومع العرجي،
وكان أيًضا، جادات بها وصفنه وربما الصفة، بهذه يداعبنه النساء وكان أخرى، مرة
والظهور روايته من نسائهم حماية يف واحتاطوا شعره من تحرجوا ربما قريش أرشاف

عليه.
امرأة يرتك يكد لم ربيعة أبي بن عمر أن أخرى جهٍة من كان ولكن كله، هذا كان
وبنته، امللك عبد بأخت تغزل فقد ذكرها، يف وأرسف ذكرها إال قريش نساء من رشيفة
بنت بسكينة وتغزل طلحة، بنت بعائشة وتغزل مروان، بن العزيز عبد بن سهيل وامرأة
وهند الجمحي، موىس بنت بزينب وتغزل عباس، بن هللا عبد بنت بلبانة وتغزل الحسني،
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العراق، أهل من الكندي األشعث بن محمد بنات بإحدى وتغزل املري، الحارث بنت
بهن يتغزل وكان والعراق، والشأم واملدينة مكة أرشاف من كثريات هؤالء غري ونساء
فاطمة أمر يف التحفظ بعض تحفظ أنه من يروى ما إال استخفاء، وال تكتم غري يف جهرة

امللك. عبد بنت
أرشاف من نفًرا عليه يستعني كان بل غزله، بإعالن يكتفي يكن لم أنه والغريب

وغبطة. لذة املعونة هذه يف ويجدون فيعينونه قريش
مكان لك سنذكر ربيعة، أبي بن عمر غزل من عتيق أبي ابن مكان لك وسنذكر
حياته من أقول: بل لفظه، من أقول: ال عمر، غزل من قريش من الرشيف الرجل هذا

الثريا. صاحبته وبني بينه التوسط عىل يحرص كان وكيف الغزلية،
الذين بني نتوسط أن إىل مضطرون وأننا بالتفكري؟ خليق كله هذا أن ترى ألست
أنه فنرى العفة، يف مرسًفا كان أنه زعموا والذين الفجور يف مرسًفا كان عمر أن زعموا
كل صادق أنه ونرى السرية، حسن يف مرسًفا يكن لم أنه كما اللهو يف مرسًفا يكن لم
من طائفة عىل مقصور هذا صدقه ولكن حرام، عىل يقدم لم أنه يؤكد حني الصدق
وبسكينة وبنته امللك عبد بأخت صلته أن يف شك من فليس قريش؛ وغري قريش رشيفات
الطهر كل طاهرة كانت طلحة بنت وعائشة عباس بن هللا عبد بنت ولبابة الحسني بنت

غري. ليس لفظية كانت اإلثم، من الرباءة كل بريئة
تراه أن عىل حرصت امللك عبد بنت فاطمة أن من يروى ما أحق أدري! لست بل
ثم رؤيتها يف احتال أن يتجاوز لم أنه ظني وأكرب سنذكره؟ ما آخر إىل ذلك يف واحتالت
وإذن فيه، تطمع كانت ولعلها حسنًا، موقًعا فاطمة من وقع الغزل هذا وأن بها، تغزل

النساء. من الطبقة هذه مع غرام عىل يقدم لم فهو
هؤالء مع كسريته كانت جميًعا النساء مع عمر سرية إن نقول: أن أنستطيع ولكن
إىل اإلسالمي العربي األدب يعرف لم الذي الرجل هذا إن نقول: أن أنستطيع الرشيفات؟
الرواة بعض قال كما — حياته أنفق قد وصفه كما بالنساء اللهو وصف شاعًرا عرصه
وصف يف مرسًفا ربيعة أبي بن عمر كان كال! يرد؟ وال ويحوم يقصف وال يصف —
حرام عىل أقدم ما يقسم حني ا حقٍّ صادق أنه زعم ومن نفسه، اللهو يف مقتصًدا اللهو

أيًضا. مخدوع فهو قال ما كل فعل أنه يف ا حقٍّ صادق أنه زعم ومن مخدوع، فهو
ووسائله، اللهو أسباب له أتيحت الذي املرتف الرجل عيشة يعيش عمر كان إنما
يلهو فهو االجتماعية؛ األوضاع من الناس ألف وما ومكانته برشفه مقيد ذلك مع ولكنه

أيًضا. بمقدار ولكن يصف وهو بمقدار، ولكن
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رئيس كان إنه أي جميل؛ بإزاء ربيعة أبي بن عمر يكون أن الحق من كان هنا ومن
يطمح وال الهواء يف يتغزل يكن لم ألنه مرة؛ غري سميناه كما اإلباحي الغزل يف مذهب
اللذات من لنفسه ويستبيح األرض يف يعيش كان وإنما غري، ليس األعىل املعنوي املثل إىل
الذي العفيف، العذري الغزل هذا زعيم جميل كان بينما يبح، لم وما الدين له أباح ما
يستبيح وال لذة يبتغي وال هو، حيث من الجمال وإىل األعىل املثل إىل إال يطمح يكن لم

األخالق. عنه ترَض ولم الدين يبحه لم شيئًا
دقيق مفصل لدرس بعد أعرض ولم عامة بأشياء إال اآلن إىل أحدثك لم أني عىل
يستطيع الذي ربيعة أبي بن عمر فليس ذلك، إىل مضطر وأنا ربيعة، أبي بن عمر لشعر
إىل أحتاج وقد آخر، حديثًا عنه أحدثك أن يل بد وال واحد، حديٍث يف يدرسه أن الباحث

حديث. غري
فيه رأيهم يخترص القدماء عن لك أنقله بيشءٍ الفصل هذا أختم فأنا اليوم أما
العرص رواة عنه تناقله وقد الزبريي، هللا عبد بن مصعب رأي وهو حسنًا، اختصاًرا
الرأي فهذا وإذن عليه، يقرونه إنهم قل: بل يقرونه، فكأنهم عليه وحرصوا العبايس،
يروي ما كل لك أنقل ولست عمر، شعر يف جملة القدماء رأي أنه عىل تأخذه أن تستطيع
صالحة، جملة منه لك أروي وإنما الحديث، هذا عنه يقرص فذلك مصعب؛ عن القدماء

عمر. شعر يف رأيي التفصيل بعض أفصل أن يف فسأجتهد اآلتي الفصل كان فإذا
بسهولة وبرعهم نظراءه وفاق الناس ربيعة أبي بن عمر راق مصعب: قال
للحاجة، والقصد املصدر، وصواب املعنى، ودقة الوصف، وحسن األرس، وشدة الشعر،
وقلة املقال، وعفة النساء، ومخاطبة العزاء، وحسن القلب، وإنطاق الربع، واستنطاق
وفتح االعتذار، وطالوة اليقني، موضوع يف الشك وترجيح الحجة، وإثبات االنتقال،
واخترص املنازل، وبخل التفجع، وأحسن العذال، عىل املساءة وعطف العلل، ونهج الغزل،
عن وأقدم أشجى، تشكى وإن أبرى، اعتذر وإن أورى، قدح إن الصفاء، وَصَدق الخرب،
وسهل الشباب، ماء وحري السري، وأغدَّ الطري، وغم النوم، وأرس بِغرَّة، يعتذر ولم خربة،
الرسل نعت وأبرم وطرفه، بسمعه وخالف وأخىل، وعىص فأربى، الهوى وقاس ل، وقوَّ
الحديث، وجنى النوم، وأنكح وأسف، وألحَّ وأظهره، به وبطن ، وأرسَّ الحب وأعلن وحذَّر،
واستبكى قاتله، وأعىل الوفاء، من بالرجاء وقنع صعبه، وأذلَّ لبطنه، ظهره ورضب

فصيًحا. كله هذا بعد وكان قتاله، وأهدر ِمنى، رهَن وأغلق النوم، ونفض عاذله،
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قوله: أرسه وشدة شعره سهولة فمن

تَ��ت��ق��نَّ��ع��ا أَْن اْل��ُح��ْس��ُن زَه��اَه��ا وج��وٌه أَْش��رَق��ت وَس��لَّ��ْم��ُت ت��واق��ْف��ن��ا ف��ل��م��ا
َوأَْوَض��ع��ا أََك��لَّ ب��اغ اْم��ُرؤ َوُق��ْل��ن رأَيْ��ن��ن��ي َل��م��ا ِب��اْل��ِع��رف��اِن تَ��ب��ال��ْه��َن

قوله: وصفه حسن ومن

ص��َه��َال إذْ ال��م��ْخ��ت��اِل ��اِب��ِق ال��شَّ ون��ْخ��َوُة َوُس��ن��ت��ه َع��يْ��ن��اه ال��رِّي��ِم ِم��َن ل��َه��ا

قوله: مصدره وصواب معناه دقة ومن

وال��َم��نْ��زَال أَْس��م��اءَ ِم��ْن َوال��رَّبْ��َع ال��ُم��ْح��ِوال ال��ط��ل��َل نُ��َح��يِّ ع��وَج��ا
يُ��ْؤَه��َال ِب��أَن اْل��َع��ْه��ِد ت��َق��اُدُم ي��ْع��ُدُه َل��ْم ال��بَ��ْوبَ��اِة ب��َس��اب��ِغ

قوله: للحاجة قصده ومن

يَ��ل��ت��ِق��ي��اِن َك��ي��َف ال��ل��ه َع��ْم��رَك ُس��ه��يْ��ًال ال��ثُ��َريَّ��ا ال��ُم��نْ��ك��ُح أَيُّ��ه��ا
يَ��م��ان اْس��ت��َق��لَّ إِذا وُس��َه��يْ��ٌل اْس��تَ��َق��لَّ��ْت م��ا إِذا َش��اِم��يَ��ٌة ِه��َي

قوله: الربع استنطاقه ومن

ط��ِوي��َال اْل��غ��َداة ِل��َي َش��ْوًق��ا ِه��ْج��َت َوُق��وَال ِب��اْل��بُ��ل��يِّ ال��رَّبْ��َع س��اِئ��ال
َج��ِم��ي��َال أََراَك آِه��ٌل ِب��ه��ْم ف م��ْح��ُف��و أَن��َت إِذْ ح��لُّ��وك ح��ي أَي��ن
س��ِب��ي��َال َوج��ْدُت َق��ْد َل��ْو وب��رْغ��ِم��ي واْس��ت��َق��ل��وا َف��أَْم��ع��نُ��وا س��اُروا ق��ال
وُس��ُه��وال َدم��اثَ��ة َوأَح��بُّ��وا ج��َواًرا س��ئ��م��ن��ا وَم��ا َس��ئ��م��ون��ا

قوله: القلب إنطاقه ومن

ال��دُّم��وُع يَ��ق��ول ِم��م��ا ف��ج��َرْت م��َق��اًال َع��ِت��ي��ق ِف��ي��ه��ا ِل��ي ق��ال
أَْس��ت��ِط��ي��ُع َال اْل��َق��ْل��ب َف��أَج��اَب َودْع��ه��ا ُس��َل��يْ��َم��ى َودع ل��ي ق��اَل
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فيما وصفه من قدم ما عىل عمر شعر من باألبيات االستدالل يف مصعب يميض ثم
شئت، إن األغاني من األول الجزء يف فاقرأه روايته، أتم أن من أطول وذلك لك، رويت
نأخذ أن قبل نقده يف ووجهتهم عمر، يف القدماء رأي لتتمثل تقرأه أن عليك أشري أنا بل

اآلتي. األسبوع منذ درسه يف نحن
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ربيعة أبي ابن شعر يف الحب الغزلني:1 يف القول خاتمة

الذي الرأي ذلك تذكر وأظنك ربيعة، أبي بن عمر عن املايض حديثنا تنَس لم أظنك
مصعب رأي وهو الغزلني، زعيم يف القدماء رأي يمثل إنه وقلت: الحديث، ذلك به ختمت
وحفظه به، وأعجبوا أهوائهم وتباين اختالفهم عىل الرواة تناقله الذي الزبريي هللا عبد بن
بحيث ربيعة، أبي بن عمر يف الطبقات هذه لرأي مرآة كله هذا فكان األغاني، صاحب لنا

الشاعر. هذا يف والثالث الثاني القرن رأي يمثل إنه نقول: أن نستطيع
وأحسست كثري، اللذة من يشء مع هذا هللا عبد بن مصعب حديث قرأت بأني أعرتف
يخيل حتى جملته، يف يرويه أن استطاع األغاني صاحب ألن الغبطة؛ من عظيًما شيئًا
األديب، هذا ألقاها ملحارضة كامل نص أنه أو كتاب، من كامل فصل أنه تقرؤه وأنت إليك
أن وال الرأي هذا أنقد أن أريد ولست كهذا؟! بيشءٍ يظفر حني يغتبط ال الذي ذا ومن
يف ينظرون واألدب اللغة أصحاب من القدماء كان كيف لرتى لك نقلته وإنما أناقشه،
غري إىل به ويعجبون ربيعة أبي بن عمر يقدِّرون كانوا وكيف عليه، ويحكمون الشعر

حد.
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وال ترضينا ال عليه والحكم الشعر فهم يف القدماء طريقة أن العلم حق أعلم وأنا
الحكم يتعجلون كانوا فهم الواسعة، العلمية وأطماعنا الحديث ذوقنا تالئم وال تقنعنا،
أن يستطيعون ال كانوا وهم للتعميم، موضع غري يف ويعممون اجتزاء، ويجتزئونه تعجًال،
شخصية الناقد فيها يتبني أن ويجب تدرس، أن يجب وحدة الشاعر لشعر أن يتصوروا
إىل ال وينظرون الشخصية، هذه يجهلون يكادون أو يجهلون كانوا وهم وقوته، الشاعر
يف الناس أشعر الشاعر بأن فيحكمون البيتني، أو البيت إىل بل املقطوعة إىل وال القصيدة

املعنى. هذا
منهم وقع شطًرا أو راقهم بيتًا قال ألنه يشء؛ كل يف الناس أشعر بأنه حكموا وربما
مبهمة معاٍن إىل ويعمدون ألفاظهم يف يغمضون كله هذا إىل كانوا وهم حسنًا، موقًعا
واألديم، والحاشية، الديباجة، يذكرون فهم هي، كما آراءهم تتبني أن تستطيع ال بحيث

الدقيق. معناها ويخطئك وقعها يعجبك مستعارة ألفاظ من ذلك إىل وما
قراءتها يف وأجد آراءهم، وأحب القدماء، هؤالء أحب ذلك مع ولكني كله، هذا أعلم
أو الشعر يف الدقيق رأيهم أخطأني وإذا واطمئنانًا، راحة تفهمها وإىل وبهجة، لذة
أخلو أن أحب حلوة جذابة لنفس صادقة مرآة نقدهم أجد فإني عليه؛ الصحيح حكمهم

حني. إىل حنٍي من إليها
أبي بن عمر من واضحة صورة يعطي ال الزبريي هللا عبد بن مصعب رأي إن نعم!
الذين أصحابه ومن نفسه مصعب من واضحة صورة يعطي ولكنه شعره، من وال ربيعة
هذا وليس وخلدوه، الحديث هذا تناقلوا الذين الرواة ومن عنه، وحفظوا له استمعوا
تفهم أن تستطيع املختلفة األجيال أن لك يزعم أن يستطيع الذي من ثم القليل، باليشء
ذلك إىل السبيل وكيف واحد؟ مصدر من عليه الحكم يف وتصدر واحد، وجٍه عىل األدب
املختلفة؟ والبيئات األجيال يف وظروفها الحياة أطوار تشابه تضمن أن تستطيع ال وأنت
النقد، تشابه تضمن أن تستطيع فلن وإذن الذوق، تشابه تضمن أن تستطيع فال وإذن
فإنما ليشء عجبت ولنئ املحدثني، إىل تطلبه ما القدماء إىل تطلب أن لك ينبغي لن وإذن
األطوار تباين عىل واملحدثون، القدماء فيها يشرتك قد التي واألهواء امليول لهذه أعجب
رسالة قراءة من فرغت أن بعد كله هذا أقول الحياة، أحوال وتبدُّل الظروف واختالف
فيها تناول املرصية، الجامعة خريج مبارك» «زكي للدكتور قيمة ممتعة ولكنها صغرية،
به، أهنئه أن يرسني حسنًا درًسا نواحيه بعض من فدرسه ربيعة أبي بن عمر شعر
عقول عىل فضٍل من املرصية للجامعة ما لتسجيل الفرصة هذه أنتهز أن أيًضا ويرسني
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نقد يف أرسف قد عنيفه، الشباب حاد شاب وهو مبارك»، «زكي الدكتور ولكن الشباب،
هذا مصدر وليس اإلنصاف، إىل منه أقرب الظلم إىل جعله إرساًفا هللا عبد بن مصعب
واألجيال، العصور باختالف األدبية املثل اختالف ينبغي، كما يقدِّر، لم أنه إال اإلرساف
جور. من فيه ما ومزيل حدة من فيه ما فملطف النقد هذا إىل عائد أنه إال أحسب وما
يستوي وتقديمه، ربيعة أبي بن عمر إكبار عىل كاملجمعني أو مجمعني القدماء كان
رواية من التحرج هذا والتقديم اإلكبار من رضبًا كان فقد وأنصاره؛ خصومه ذلك يف
واإلشفاق التحرج لهذا يكن فلم والفتيات، الفتيان يف أثره من اإلشفاق وهذا عمر، شعر

للنفوس. ساحر خالب قوي الشعر هذا بأن االعرتاف إال مصدر
حيث من أندرسه ربيعة، أبي بن عمر شعر ندرس أن نستطيع ناحية أي من ولكن
هو حيث من ندرسه أم للهجرة؟ األول القرن يف الحجازية االجتماعية للحياة مرآة هو
املرأة لنفس مرآة هو حيث من ندرسه أم العرص؟ ذلك يف األدبية الحياة مظاهر من مظهر
ومعناه؟ وأسلوبه لفظه يف قيمته حيث من ندرسه أم عام؟ بوجٍه وحياتها الحجازية
فقد تطوره؟ حيث من ندرسه أم إليه؟ وإضافتهم به الرواة عبث حيث من ندرسه أم
عىل دليل أصدق ولعل نفسه؟ ربيعة أبي ابن تطور كما ربيعة أبي بن عمر شعر تطور
قال حتى يهذي القريش هذا زال «ما جرير: قول التطور هذا أحسوا أنفسهم القدماء أن

الشعر.»
حسه لقوة ومثال شخصيته ومظهر عمر لنفس مرآة هو حيث من ندرسه أن أما
درستها إن ستظفر بأنك لك زعيم وأنا بالدرس، خليقة النواحي هذه فكل شعوره، ودقة
أعرض أن أستطيع ال أني العلم حق تعلم ولكنك ا، جدٍّ قيمة وتاريخية أدبية بنتائج
أني ولو الدقيق، العلمي البحث هذا يسع مما هي فليست األحاديث؛ هذه يف كله لهذا
حني منذ أصدقائي بعض إيلَّ طلب وقد سنة، من أكثر أو سنة فيها لقضيت لها عرضت
الحديث هذا يكون أن أريد وأنا أراد، ما إىل فأجبته غريهم، إىل الغزلني عن أنرصف أن
عن بالبحث األدب رجال من واحد غري يُعنى أن ا جدٍّ ويرسني الغزلني، يف القول خاتمة

ربيعة. أبي بن عمر شعر من بالدرس خليقة أنها أرى التي النواحي هذه كل
إن واحدة ناحية من جزءًا أو واحدة ناحية إال الحديث هذا يف أدرس فلست أنا أما
عن أزيد فلن يتموه، أن الباحثون استطاع لو وأود إليه، ألفتك ولكني التعبري، هذا صح
وما سبيله؟ وما هو؟ ما ربيعة أبي بن عمر حب عن أبحث أن أريد إليه، املوجزة اإلشارة

فيها؟ ظهر التي البيئة يف أثره
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مذهب يذهب أن يريد يكن ولم عذريٍّا، يكن لم عمر أن املايض الحديث يف رأينا وقد
كذلك ورأينا السماء، يف ال األرض يف الحب يلتمس محقًقا عمليٍّا كان وإنما العذريني،
يكن فلم العبايس، العرص شعراء من املجون أصحاب مذهب حبه يف يذهب يكن لم أنه
كثريًا، فيعف توسًطا، حبه يف ويتوسط اقتصاًدا يقتصد كان وإنما العبث، يف يرسف
امرأة يدع لم ألنه العفة، هذه عىل تكرهه نفسها حياته ظروف وكانت قليًال، ويعبث
الذي إنما التشبيب، هذا يف العفة يتجاوز أن له كان وما بها، شبب إال قريش من رشيفة
بعقله يحب يكن لم عمر أن يشء كل قبل فنالحظ الحب، هذا طبيعة هو نتبينه أن نريد
يف وله يتبعه، بالجمال موكًال كان غري، ليس وبحسه بحسه، يحب كان وإنما بقلبه، وال
يتحادثان، وأخذا يوم ذات سايره فقد الزبري؛ بن عروة مع قصته منها أذكر أحاديث ذلك
أن يف الرغبة عمر فأظهر تقدمنا، لقد عروة: فأجابه محمد، ابنه عن يسأله عمر فإذا
بن محمد وكان أتبعه، بالجمال موكل أنا عمر: فقال ذلك، عروة وأنكر ويسايره، يلحقه

وسايره. بالفتى فلحق لعمر عروة أذن وقد الطلعة، رائع جميًال عروة
وتستطيع الحرام، البيت وخارج الحرام البيت يف الشبان مع أخرى أحاديث وله
وجمالها املرأة نفس وصف من فيه تجد فلن كله ربيعة أبي بن عمر ديوان تقرأ أن
جهة، من املادي جمالها فوصف الديوان هذا يف تجده الذي فأما ا، جدٍّ قليًال إال املعنوي
أبي بن «عمر قال: حني نُصيب يخطئ ولم أخرى، جهٍة من وأهوائها ميولها ووصف
جملة املرأة وصف شاعًرا كله األموي العرص يعرف فلم الحجال.» لربَّات أوصفنا ربيعة

خاص. بنوٍع ودقة وكثرة جودة ربيعة أبي بن عمر به وصفها ما بمثل وتفصيًال
ربيعة، أبي بن عمر إىل بالقياس وغايتها األدبية الحياة أساس الجنسية الصلة كانت
كما بدونها يعيش أن يستطيع ال للرجل، مكملة أنها عىل إال املرأة يتصور يكن لم فهو
معناها عىل الجنسية الصلة هذه يقرص عمر يكن ولم بدونه، تعيش أن تستطيع ال أنها
أن يف أشك ولست الحياة، أطراف جميع متناولة واسعة يريدها كان وإنما وحده، املادي
كان املرأة، لصداقة نفهمه الذي الحديث باملعنى للمرأة صديًقا كان ربيعة أبي بن عمر
الرجل بني الغزل صلة تكون أن يريد وكان للرجل، يريده ما مثل الحرية من لها يريد
بجمالها فخرها املرأة تظهر أن يريد وكان جناح، وال فيها حرج ال ظاهرة صلة واملرأة
الجماعة تستفيد أن يريد وكان وبأسه، بشجاعته فخره الرجل يظهر كما وروعتها
بني الفروق تزول أن يريد كان الرجل، خالل من تستفيد كما املرأة، خالل من اإلنسانية
رأيًا فيه ن أكوَّ يشعر، لم أم بذلك أشعر علينا وسواء حجاب، بينهما يكون وأال الجنسني
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ليس كله ربيعة أبي ابن شعر أن وهو فيه شك ال يشء فهناك ن، يكوِّ لم أم رصيًحا
يف يشء كل وكان نفسه، من ومكانها الرجل حياة يف وتأثريها املرأة بجمال تغنِّيًا إال
يكن فلم الحج، سيما وال إليها والتحدث وذكرها باملرأة االتصال إىل وسيلة عمر حياة
قرب إذا وكان للجمال، إسالمي معرض أنه إال الحج موسم من يفهم ربيعة أبي ابن
مكة وفارق والقوة، الفتوة مظهر يف وظهر زينة من يستطيع كان ما أجمل اتخذ املوسم
هوادجهن، ويتبني نساءهم، يتلمس والعراق والشام املدينة طريق يف للحجيج فتعرض
من وغريها مكة الحجيج واىف فإذا والرتف، النعمة آثار عليها تظهر ملا منها ويعرض
لقاء وبينهن بينه يكون أن يجب الالتي النساء أحىص قد عمر كان املناسك، مواضع
ويف حينًا، مكة يف املواعيد فتأتيه ذلك يف تعمل رسل له وكانت مكاتبة، أو حديث أو
ينتهز حني املوسم أيام من الليل أوائل إليه الدهر ساعات أحب وكانت آخر، حينًا منى
ومنهن يرتصدهن، ربيعة أبي بن عمر كان هنالك للطواف، فيخرجن الليل فرصة النساء
انتهى إذا حتى البيت، عن بعيًدا لتتم األحاديث تبتدئ كانت وهنالك ترتصده، كانت من
ونساء املدينة نساء بني مقسًما عمر رأيت بالدهم، إىل العودة الحجيج وأزمع املوسم
أخرى، امرأة ليشيع هاتني يرتك ثم تلك، فيشيع يعود ثم هذه يشيع العراق، ونساء الشأم
أن يلبث وال مواطنها، إىل يسبقها الجيد الشعر قال إال امرأة تشييع من يفرغ ال وهو
من املرتفة األرستقراطية لهذه والطرب للهو مصدر هو فإذا املغنني أيدي بني يسقط

الحجاز. يف وغناء شعر موسم الحج موسم فكان واألنصار، قريش أبناء
بهذه شديًدا تأثًرا النساء وتأثر ربيعة، أبي بن عمر مذهب الشعراء ذهب وقد
واستبقن نارها، وتذكية تقويتها يف واجتهدن عليها وحرصن فأحببنها الغزلية الحركة

فيه. بالغزل وإغرائهم الشعر قول عىل وتحريضهم الشعراء إرضاء إىل
فيه، وتنافسهن بعمر، النساء افتتان يف السبب تفهم أن اآلن تستطيع أظنك
مفتونًا وال مغروًرا يكن لم عمر بأن الحكم يف تشاركني وأظنك مودته، إىل واستباقهن
كان أيًضا، امُلْحَدثني بعض به يظن وكما القدماء، بعض به يظن كان كما تياًها، وال
عتيق أبي ابن له قال حتى أحيانًا، الوصف هذا يف يرسف وكان كثريًا، نفسه يصف عمر
فتنة وال غروًرا يكن لم هذا مصدر ولكن بنفسك، شببت وإنما بها تشبب لم يوم: ذات
أن املنكر من وليس ا، حقٍّ عليه وتهالكهن ا، حقٍّ إياه النساء حب كان وإنما تيًها، وال
والتيه الغرور أن أحسب لست ولكني والتيه، الغرور من يشء إىل اضطره قد هذا يكون

له. موضوًعا نفسه اتخذ الذي الكثري الشعر بهذا أنطقاه اللذان هما وحدهما
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كان وإنما متكلفه، وال الحب كاذب يكن لم أنه كما تياًها، وال مغروًرا عمر يكن لم
عذريٍّا يكن لم أنه من زعمت ما ذلك يالئم فكيف ستقول: أيًضا، قويه ا حقٍّ الحب صادق
النساء يتبع كان أنه من ذكرت ما ذلك يالئم كيف بل جميل؟ مذهب يذهب يكن ولم
واحد وقٍت يف نفسه اشتغلت وربما ألخرى، ليعرض إال امرأة يدع يكاد ال بحبه جميًعا
قويه الحب صادق ذلك مع ربيعة أبي بن عمر وكان ا، حقٍّ كله هذا كان امرأة؟ بغري
بحسه يحب كان وإنما بقلبه، وال بعقله يحب يكن لم عذريٍّا، يكن لم ألنه ذلك أيًضا،
عشيقته يف الجمال فريى قلبه يطيع حسه يكن لم آنًفا، قلت كما غري، ليس وبحسه
عليها ليخلع املرأة جمال يرى أن يكفي فكان حسه، طوع قلبه كان وإنما إليها، ويميل
حد ال وجد من الحب له شاء ما بها وليجد الخالبة، الرائعة الصور من الشعر له شاء ما
عنها يسلو لن وأنه أحبها، كما امرأة قط يحب لم أنه امرأة أحب كلما يرى عمر كان له،
يكن لم ولكنه كله، هذا يف صادًقا وكان الحياة، رصوف وتختلف األحوال تتبدل مهما
له يكون ولن عهد، بمثله له ليس حبٍّا جديدة امرأة يحب حتى الشعر هذا يقول أن يلبث
يتبع قلت كما كان قلبه أن هذا ومصدر عنه، االنرصاف إىل سبيًال يجد ولن عهد، بمثله
الجمال مظاهر من مظهر عند يقف يكاد ال فكان به، مفتونات كنَّ النساء وأن حسه،
أخرى، امرأة ثناء يستهويه حتى امرأة ثناء يسمع يكاد ال وكان آخر، مظهر يخلبه حتى

له. حد ال وأمله متصًال طمعه فكان
عرص كل يف تجد فأنت العشاق؛ من وال الشعراء من بدًعا ربيعة أبي بن عمر ليس
بالحس، يحبون آخرين وعشاًقا أفالطونيني عشاًقا البيئات من بيئة كل ويف العصور من
هذا أن وأعتقد الحديث، األدب أهل من شبيًها ربيعة أبي بن لعمر ألتمس أن أريد ولكني

توضيح. أحسن وحبه نفسه ويوضح التفسري حق عمر سيفرس الشبيه
الرسبون إىل قدمها الفرنسية باللغة رسالة ضيف األستاذ صديقي كتب سنني منذ
تكون وقد موسيه»، دي «ألفرد الفرنيس الشاعر وبني ربيعة أبي بن عمر بني فيها وقارن
و«ألفرد العرب، عشاق أظهر ربيعة أبي بن فعمر األمر، ظاهر يف خالبة املقارنة هذه
عىل حياته وقف وكالهما املايض، القرن يف فرنسا شعراء من الغزلني أظهر موسيه» دي
ا جدٍّ عظيم الفرق ولكن به، والتغني املرأة جمال عىل شعره وقف وكالهما وحبها، املرأة
ما. شبه نفسيهما بني فليس مستحيلة؛ بينهما املقارنة أن حد إىل عظيم الشاعرين، بني
يشء ويأخذك وأىس، لوعة قلبك يتفطر موسيه» دي «ألفرد تقرأ حني محزون أنت
فرتى املتني، القوي الحب هذا إىل تنظر حني فيها والزهد الحياة عىل والسخط اليأس من

يدمي. جريح ومتانته وصدقه قوته عىل أنه
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قلبه يكن فلم ربيعة، أبي ابن شعر تقرأ حني للحياة مبتسم راٍض مبتهج ولكنك
وأنت اللهو، إىل سبيًال أو لهًوا إال الحياة يف يرى يكن ولم كئيبة، نفسه تكن ولم جريًحا
تعلم ألنك مبتسم؛ بل راض مطمنئ واألىس الحزن فيه ربيعة أبي ابن يظهر ما تقرأ حني
من وسبيل االستعطاف مذاهب من ومذهب الرسور إىل وسيلة هو إنما الحزن هذا أن

اللذة. سبل
فرنيس رجل بإزاء أضعه وإنما موسيه» دي «ألفرد بإزاء ربيعة أبي ابن أضع ال
ولكن والجيل، البيئة فروق من بينهما ما لوال الصادقة صورته هو ا، حقٍّ أخوه هو آخر
وإعالنه الحب يف مذهبيهما ولكن واحد، حس حسيهما ولكن واحدة، نفس نفسيهما
بحسه أحب كالهما واحًدا، ميًال يكونا أن يوشكان الحياة يف ميليهما ولكن واحد، مذهب
حلًوا حديثًا للنساء بفتنته تحدث وكالهما النساء، فتن وكالهما لحسه، قلبه وأخضع
كره حتى أحب وكالهما قرارته، إىل وصل حتى الحيس الحب يف تعمق وكالهما خالبًا،
يرتك فكان عليه، يقرصه موضوًعا لحبه يعرف لم وكالهما اللذة، زهد حتى ولذ الحب،

تلك. رشاك يف ليقع هذه من ويخلص تلك، ليحب هذه
الغريب، القوي الشبه هذا ربيعة أبي بن عمر يشبه الذي الفرنيس هذا عن ستسألني
ألنه قوية؛ صلة وبينه بينك ألن املعرفة حق تعرفه أنت كالشاعر، ناثر ولكنه شاعًرا ليس

لوتي». «بيري خاصة: مرص وصديق عامة الرشق صديق
خاص؟ بنوٍع قسطنطينية فتيات عن كتبه أقرأت الكاتب؟ هذا حب من شيئًا أقرأت
ربيعة أبي ابن قراءة بعد تشك لن بأنك الثقة كل واثق وأنا الكتب، هذه تقرأ أن أحب إني
إن لقلت: بالتناسخ أومن أن يل أن ولو واحد، مصدر عن يصدران الرجلني هذين أن يف
تصفية، وصفتها تهذيبًا فهذبتها املختلفة الحياة أطوار بها مرت قد وبيعة أبي ابن نفس
لوتي». «بيري كتب ما فكتبت لوتي» «بيري شخص يف الحديث العرص هذا يف تمثلت ثم

خاصة، القسطنطينية فتيات ومن عامة النساء من الفرنيس الكاتب هذا مكان
خاصة. واملكيات عامة املرأة من ربيعة أبي بن عمر كمكان

أسبوع منذ «األلوسرتاسيون» تنرشها التي الخاصة املذكرات هذه تقرأ أن أحب
نفسك يف تدع ال نصوًصا والكتب املذكرات هذه يف فسرتى لوتي» «بيري تركها والتي
األحد. أحاديث من لحديٍث موضًعا املذكرات هذه أتخذ وقد أقول، فيما للشك موضًعا

أحب أنه بالكالم منها بالنار أشبه ألفاظ يف لوتي» «بيري ينبئنا املذكرات هذه ويف
إنسان وكل يشء كل أنساه بعد، يعرفه ولن قبل من يعرفه لم خالًصا حسيٍّا حبٍّا امرأة
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رجًال تحب نفسه الوقت يف ولكنها أيًضا، حسيٍّا حبٍّا تحبه املرأة هذه وأن واجب، وكل
يستطيع وال امرأة عند يقف ال ألنه األلم شديد أنه ينبئنا ثم الحبني، يف صادقة وهي آخر،
«لبيري صديًقا املذكرات هذه يف تجد أنك األمر غريب ومن واحد، حب عىل يقرصحياته أن
أبي بن عمر يف التفكري من نفسك تمنع أن تستطيع فال عليه، ويشري له ينصح لوتي»
«بيري تنكر لنا تصف فصوًال املذكرات هذه يف تجد ثم عتيق، أبي ابن وصديقه ربيعة
تمنع أن تستطيع فال «اليائسات»، قصة يف أيًضا ذلك تجد كما نفسه، وإخفاءه لوتي»
النساء، إىل للوصول وحيل سبٍل من يسلك كان وما ربيعة أبي ابن يف التفكري من نفسك
وصاحبته؛ ربيعة أبي ابن بني كاألمر بينهما فاألمر صاحبته إىل لوتي» «بيري وصل فإذا
لعوب عاشقها أن العلم حق تعلم الحالتني كلتا يف واملرأة آخر، حينًا وعفة حينًا، لهو

الزهر. بني تنتقل كالنحل حينًا إال املرأة عند يقف يكاد ال مخالف
حياته ساعات أسعد يراها ساعات صاحبته مع قىض وقد لوتي» «بيري إىل اسمع
بن عمر شعر من شئت ما اقرأ ثم تقوله، يشء هذا فتجيبه: أحبك، إني لها: يقول وهو
من لصحًفا اآلن يديَّ بني وإن العتب، هذا مع به وكلفهن عليه النساء وعتب ربيعة أبي
ربيعة، أبي ابن شعر من شيئًا معها وأروي لك أترجمها أن أريد كنت «اليائسات» كتاب
والرواية، بالرتجمة يل يسمح الذي باملكان يل من ولكن ملًسا، النفسني تشابه لتلمس
كانت كيف لرتى «اليائسات» كتاب من املوجزة القطعة هذه لك أترجم أن فحسبي
عىل بسلطانه إيمانًا أقل يكن لم لوتي» «بيري أن ولتعلم لوتي» «بيري إىل تتحدث الفتيات
رشبت وقد عاشقاته إحدى إليه كتبته كتاب من وهي القديم، العربي صاحبه من النساء

تموت: وهي السم

تعلم تكن ألم … نبئي أنبئك أن أريد فأنا إيلَّ أرسع العزيز الحبيب أيها …
… يشء بكل يعرتف أن مات من يستطيع نفيس؟! أعماق من أحبك كنت أني
بأني الحياة هذه مفارقة وأنا لك أعرتف ال يل وما … ما لسلطان يذعن ال فهو
حيث املكتب هذا إىل فيه جلست الذي اليوم ذلك يف أندريه! أي … أحبك! كنت
أغمضت حينئذ … فأملسك أميل أن املصادفة أرادت الوداع هذا إليك أكتب
وكانت … أجملها! ما أحالم مرت املغمضتني العينني هاتني دون ومن عيني،
يف عينك تمسان الحب يملؤهما اللتان يداي وكانت قلبك، إىل تضماني ذراعاك
حينئذ، يأتي أن املوت يستطيع كان لقد آه! … الحزن عنهما وتذودان لطف
أمأل كان وما أحاله كان ما ولكن وسآمتك! َمَللَُك أتى لو يصادف كان ولقد
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ويحتجب يختلط يشء كل آه! … والشكر بالغبطة يجملها التي النفس هذه
يضطرب يشء كل ولكن بعد! النوم أحس ال ولكني سأنام، أنني يل زعموا …
زهراتي وأرى … لكالشموس شمعاتي وإن … يرقص يشء وكل ويتضاعف
ادن … أندريه تعال شائق! زهر من غابة يف لكأني حتى يعظمن يعظمن،
تطوقني أن أريد … أكتب حينما مني ادن … الورود؟! بني تصنع ماذا مني،
أريد فهكذا الحب أيها هنا … الغاليتني عينيك شفتاي تقبل أن وأريد بذراعك
املوتى فإن عينيك؛ مني أدِن … أحبك إني لك: أقول وأن منك قريبًا أنام أن

… العيون طريق من النفوس يقرءوا أن يستطيعون مثيل

وما يقاربه، أو هذا يشبه بيشءٍ إليه تحدثت عمر صاحبات إحدى أن أزعم لست
يف املرتفة الرتكية هذه به تتحدث ما بمثل للهجرة األول القرن يف تتحدث أن لقرشية كان
صاحبها تحب فهي ا، جدٍّ قويٍّا شبًها القرشية تلك تشبه الرتكية هذه ولكن املايض، القرن
يشبه لوتي» «بيري إن قل: أو تحفظ، وال تحرج غري ويف وعنف قوٍة يف حبها إليه وتعلن
ربيعة أبي ابن ينطق كان كما إياه بحبها الرتكية هذه ينطق فهو ربيعة أبي بن عمر

بحبهن. القرشيات
بطبعه متنقًال صادًقا حسيٍّا الحب هذا كان ربيعة، أبي بن عمر يف ولنخترصحكمنا
يطرينه فأخذن وتيمهن النساء عمر فتن وقد الفتنة، حد إىل النساء يف التأثري شديد
يف هو إياه، بحبهن تغنى كما إياهن بحبه يتغن فلم بنفسه، فتن حتى عليه ويتهالكن
أطوار اختالف من ينشأ ما إال بينهما فرق ال لوتي» «لبيري الشبه كل مشبه كله هذا
عمر، شعر لك أرِو ولم شعره، من بيشءٍ عمر عن قلت مما شيئًا أثبت لم ولكني الحياة،
وأنا منشور، شائع فديوانه إليه، ترجع أن تستطيع وأنت الكفاية، منه لك أروي لن وأنا

حبه. أمر من لك قدمت ما الحظت إذا جديًدا انتفاًعا بقراءته ستنتفع أنك واثق
وفنونهم حياتهم من به أملمنا بما أملمنا أن بعد الغزلني ندع أن لنا آن قد أن وأحسب
وقد اآلن أعرفه ال يشء ذلك من؟ إىل ولكن فلندعهم، املختلفة، وأهوائهم وشخصياتهم

املقبل. األسبوع يف أعرفه
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األول الفصل
واملحدثون1 القدماء

القول إتقان يف وحظ األدب من نصيب لها كان التي األمم، حياة يف أدبي عرص يخل لم
عرص يف املسألة هذه تظهر ولم واملحدثني» القدماء «مسألة املسألة هذه من وإجادته،
األدباء وقسمت عنيًفا، وجداًال عظيًما خالًفا أحدثت إال األمم، من أمة عند أو العصور من
وقسم فيه، احتياط ال تأييًدا القدماء يؤيد قسم ثالثة: أقساًما األدبية فنونهم اختالف عىل
أن ويحاول وهؤالء، أولئك بني يتوسط وقسم اللني، تعرف ال مظاهرة املحدثني يظاهر
القدماء، ترك ما خالصة من يستفيد وأن وحديثها، األدبية السنة قديم بني الصلة يحفظ
األحوال تغري وأثمرها الرقي، أنتجها ثمرات من املحدثني عقول ابتكرت ما إليها ويضيف

الظروف. وتبدل
فيه، نعيش الذي العرص هذا يف الحال كانت وكذلك قديًما، الحال كانت كذلك
هو وإنما وحده، األدب عىل مقصوًرا ليس واملحَدث القديم بني االختالف أن الحق ويف
فروعها يف نفسها الحياة ويتناول الفلسفة، ويتناول والعلم، الفن يتناول يشء، كل يتناول
غري قلنا كما اإلنسانية الحياة ألن معقول، وذلك واالجتماعية، والسياسية املادية، املختلفة

١٩٢٢م. سنة ديسمرب ١٣٤١ه/٦ سنة الثاني ربيع ١٧ يف السياسة بجريدة نُرشت 1
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واالستحالة ناحية، من البقاء هما عنهما، محيد وال لهما ثالث ال أصلني عىل تقوم مرة،
أخرى. ناحية من

والغد، واليوم أمس بني نصل أن إىل مضطرون إليه، وحاجتنا البقاء بحكم فنحن
هي اآلن حياتنا بأن نشعر أن إىل مضطرون واملجد، القديم بني نصل أن إىل مضطرون
نتائجها. من الزمة ونتيجة آثارها، من قوي أثر فهي اآلن، قبل حياتنا نفس تكن لم إن
أمسنا، يغاير يومنا بأن نشعر أن عىل مكرهون والتطور االستحالة بحكم ونحن

وجوه. من تغاير فهي وجهني أو وجه من أمس حياتنا أشبهت إن اآلن حياتنا وبأن
والحاجة بالتطور الشعور وبني إليه، والحاجة بالبقاء الشعور بني فنحن وإذن
عىل فيغلبه بالبقاء الشعور هذا يؤثر من فمنا وآرائنا، وأهوائنا ميولنا يف مرتددون إليه،
حلقات من حلقة وإال أمسه، ابن يكون أال الحقيقية غايته تصبح حتى نفسه، يف يشء كل
يؤثر من ومنا الحياة، سلسلة وهي آخًرا، وال أوًال لها نعرف ال التي املتصلة السلسلة هذه
الرغبة هذه يف ويندفع فيه، ويرغب بالجديد فيكَلف واالستحالة، بالتطور الشعور هذا
األمام، إىل استطاع ما يعدو وأن يعود، أن هو واحد؛ يشءٍ يف إال يفكر فال الكلف، وذلك

ماضيه. إىل فينظر يلتفت أن أو حارضه، يف فيفكر يقف أن دون
املرسفني القديم أنصار بني املتناقضني، الطرفني هذين بني ويعظم الخالف ويشتد
يشعر حتى ويعظم، الخالف هذا يشتد له؛ التشيع يف الغالة الجديد وأشياع نرصه، يف
غري وادعة هادئة وتحياها للحياة تخضع التي املختلفة وجماعاتهم الناس أوساط به
متكلف غري طبيعيٍّا تحقيًقا األصلني لهذين محققة هي وإنما بقاء، وال بتطور شاعرة
جداٍل من املتناقضني الطرفني هذين بني بما الوسطى الجماعات هذه تشعر منتحل، وال
خالصة هو الذي الثالث القسم هذا منها ويظهر بينهما، فتتوسط عظيم، وخالٍف عنيف
الوحيد املحقق هو والذي املزاج، وصفاء الطبع العتدال الوحيد املحقق هو والذي األمة،

الحديث. وبني القديم بني املنتجة الصحيحة للصلة
شعورية، أو كانت عقلية العامة، الحياة رضوب من رضب كل يف النظرية هذه نجد
باختالفموضوعاتها، وضعًفا قوة تختلف نتائج منتجة وهي اجتماعية، أو كانت سياسية
إال اللفظية الخصومات تتجاوز ال محتملة سهلة فهينة األدبية الحياة يف نتائجها فأما
يسري الجديد فانتصار العلم يف فأما الفلسفية، العقلية الحياة يف الحال وكذلك قليًال،
استعداًدا اإلنسانية األشياء أقل أصبح قد العلم ألن فيه؛ شك وال عليه خوف ال محقق،

واملناقضات. للخالف
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أكثر يف أنتجت والسياسية االجتماعية الحياة يف ظهرت إذا النظرية هذه ولكن
الحياة رضوب أشد هما والسياسية االجتماعية الحياة ألن وأسوأها؛ اآلثار أقبح األحيان
يبذل ملنفعته، عبد بطبيعته واإلنسان تباينها، عىل واملصالح اختالفها عىل باملنافع مسيًسا
الشعر أسلوب يف أدبيٍّا خالًفا أن نعلم لم هنا ومن العني، قرير النفس طيب حياته فيها
أحدث العلم، أصول من أصل أو الفلسفة، نظريات من نظرية يف خالًفا أن أو والنثر،
كان حني يف األمن، نظام لها واختل النفوس، فيها وأزهقت الدماء، فيها سفكت ثورة
الثورات هذه مصدر — دائًما وسيظل — الحكم نظام يف أو الثروة، تقسيم يف االختالف

إليها. أرشنا التي
الوجهة يف يخالفه ألنه آخر شاعًرا قتل شاعًرا أن نعلم ال ونحن بعيًدا، نذهب لنا وما
ال الفلسفة، أصول من أصل يف يخالفه ألنه آخر فيلسوًفا قتل فيلسوًفا أن أو الشعرية،
الحرب تعلن قد الجماعة وأن الفرد، يقتل قد الفرد أن نعلم ولكنا هذا، من شيئًا نعلم

املال. مصدره أو السياسة مصدره لخالف الجماعة، عىل
أحدثت فما االضطهاد، ورضوب الثورات أحدثت التي الدينية الخالفات يل تذكر ال
الخالصة، الفنية أو األدبية أو العقلية الحياة يف اختالفات إنها حيث من الثورات هذه
نفسها. والسياسية االجتماعية الحياة رضوب يف اختالفات إنها حيث من أحدثتها وإنما
الحكم نظم من إليهما وما واالقتصاد السياسة يف االختالف ولكن يل: ستقول
هذا يف وليس والفنية، واألدبية العقلية الحياة هذه آثار من أثر هو إنما الثروة، وتقسيم
األدبية الحياة أن نزعم ولسنا حلقاتها، اختالف عىل متصلة الحياة سلسلة فإن شك،
براءة اإلنسانية الحياة رضوب أشد الحياة هذه أن نزعم وإنما الخالص، الخري مصدر
أن ودون الحكم تمس أن دون الكالم يف تنحرص تكاد ألنها والرش؛ والظلم العنف من

املال. تمس
أولئك بني الجهاد يشتد الحياة، أصول من أصل والحديث القديم بني فالخالف إذن
يحاربه. آخر جديد ويظهر قديًما الجديد هذا فيصبح الجديد انتصار يتم حتى وهؤالء
الذي الجهاد هذا النفس، إىل وأحبها والجديد، القديم بني الجهاد أنواع ألذ من ولعل
ألنه ولذيذ بريء، ألنه لذيذ؛ الجهاد هذا املختلفة، عصورهم يف والكتاب الشعراء بني يقع
يضمحل أخذ قد أحدهما والشعورية، العقلية الحياة ألوان من لونني بني االختالف يمثل
التي األمم إن الفصل: هذا أول يف قلنا ولقد ويقوى، يظهر أخذ قد واآلخر وينمحي،
ولكنا واملحدثني، القدماء بني الخالف هذا كلها عرفت قد األدبية الحياة من حظ لها
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تفاوتًا يتفاوت واملحدثني القدماء بني الخالف هذا نفس أن نالحظ أن إىل مضطرون
أخرى، أمة يف ا جدٍّ عقيم األمم، من أمة يف ا جدٍّ منتج فهو واألجيال؛ األمم باختالف عظيًما
فقد واألجيال؛ األمم هذه باختالف يختلف نفسه نوعه إن ثم ثالثة، أمة يف اإلنتاج معتدل
األلفاظ يف يختلفون وقد املعاني، يف يختلفون وقد األلفاظ، يف واملحدثون القدماء يختلف
يف العرص هذا يف األدبية الحياة فتظهر نفسها، الفنية األنواع يف يختلفون وقد واملعاني،

شيئًا. أمرها من تعرف ولم األوىل العصور تألفها لم جديدة ومظاهر صور
الشعر تطور يستتبع لم تطورها أن تجد الشعر، وإىل مثًال اليونانية األمة إىل انظر
القصيص الشعر فكان أيًضا، نوعه يف تطوره استتبع وإنما فحسب، ومعناه لفظه يف
من حظها عظم فلما تحرضها، وبدء اليونانية األمة بداوة أيام اليوناني الشعور مظهر
الغنائي الشعر كان والثروة، الرتف لذة وذاقت التفكري، يف عقلها وأخذ املادية، الحضارة
ذات املختلفة املدن فيها وتأسست الحضارة، من نصيبها قوي فلما شعورها، مظهر
كان سلطانها، وتبسط تظهر الفلسفة وأخذت املعقدة، واالجتماعية السياسية النظم

شعورها. مظهر التمثييل الشعر
مختلف معقًدا عظيًما كان اليونانية األمة عند واملحدثني القدماء بني فالخالف
حني يف واملوضوع، والنوع والصورة واألسلوب واملعنى اللفظ يتناول كان ألنه املناحي؛
اللفظ، إال يتناول ال ألنه شيئًا؛ ينتج يكاد ال محصوًرا ضيًقا العربية األمة عند كان
قد الخالف أن ذلك العبايس، العرص أول هو العصور، من عرص يف املعاني يتناول وقد
الجاهليني أنصار بني للهجرة الثاني القرن وأوائل األول، القرن أواخر يف بالفعل وقع
كان «املولد» هذا ألن جرير؛ شعر كارًها يروي العالء بن عمرو أبو وكان واإلسالميني،
وإسالميني جاهليني العرب أنصار بني الثاني القرن منتصف يف الخالف ظهر ثم مجيًدا،
األدباء، من لهم ينترص كان ومن وتالميذه بشار بني الخالف ظهر أي املحَدثني، وأنصار
ظهر ثم الشعر، ورواة اللغة أئمة من لهم ينترص كان ومن وتالميذه القيس امرئ وبني
كانوا والذين تمام، وأبي للبحرتي ينترصون كانوا الذين بني الثالث القرن يف الخالف
ينترصون كانوا الذين بني الرابع القرن يف الخالف ظهر ثم ومسلم، نواس ألبي ينترصون

تمام. ألبي ينترصون كانوا والذين للمتنبي،
بني باالختالف مملوءًا كان العرب عند الذهبي األدبي العرص هذا كل أن ترى فأنت
املقدار هذا لرتى اختالفها، عىل األدب كتب يف تنظر أن إال عليك وليس واملحدثني، القدماء
عىل بعضهم وتفضيل للشعراء، االنتصار يف وقيل قيل الذي الكثري الكالم من املوفور
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أعلم أن أريد ولكن وعًرصا، جيًال اختلفوا والذين الواحد الجيل أبناء منهم سواء بعض،
الكربى؟ نتائجه وما واملحدثني، القدماء بني العرب عند االختالف كان فيم

ثم املعنى، يف ثم اللفظ، يف يشء كل قبل الخالف كان فقد ذلك؛ أعلم أكاد أني الحق
األمرين. هذين يتجاوز لم

وكانوا ظاهًرا، اختالًفا اللفظ يف يختلفون أمية بني أيام واملحدثون القدماء كان
كان وكلما البداوة، من اللفظ هذا قرب فكلما الشعر، لجودة مقياًسا اللفظ يتخذون
بينه القرب وشدة اللفظ، جزالة إن أي جيًدا؛ الشعر كان السمع ويهز الفم يمأل رصينًا
ذلك بعد تأتي ثم للشاعر، األوىل املزية هي كانت الجاهيل العرص يف البادية ألفاظ وبني

فيه. والتعمق املعنى جودة
العباسيون، الشعراء فاختلف العبايس، العرص أول يف بعينه الخالف هذا ظهر ثم
الذي الشعر وأحسن: وأرقى أجمل الشعرين أي يف واللغويون األدباء معهم واختلف
الذي الشعر أم وبداوته، ورصانته اللفظ متانة يف واإلسالم الجاهلية شعراء يحتذي

خاصة؟ اللغة علماء ال عامة، الناس ألفها التي العذبة السهلة األلفاظ يتخري
الشعر معاني يف الشعراء فاختلف املعنى يف آخر خالف هذا جانب إىل وظهر
والخيام األطالل أتصف الناس؟ تحرض كما تتحرض أم أعرابية، بدوية كانت كما أتبقى
والرياض واألنهار القصور إىل كله هذا عن تعدل أم والسالح، والخيل واإلبل والصحراء
ودمشق بغداد يف الناس به يشعر كما ال فتصفه اإلنساني الشعور أتتناول ثم واملدن؟
أم وصحرائهم، باديتهم يف األعراب به يشعر كان كما بل ومرص، والكوفة والبرصة
الجملة وعىل األعراب؟ يعهدها لم التي واملستطرفات الحرضية املستحدثات هذه تتناول

واألجداد؟ اآلباء عصور يعيشون أم فيه، هم الذي عرصهم الشعراء أيعيش
أنصار ألن خصبًا؛ وأكثرها إنتاًجا الخالف أنواع أشد وكان الخالف، هذا ظهر
الحياة لنا فوصفوا وجلني، وال خائفني غري أقدموا — نواس أبو رأسهم وعىل — الجديد
التاريخ ونفعوا ناحية، من الشعر فجددوا ومجملها، مفصلها وجليلها، دقيقها الجديدة
القدماء بني الشعر يف اختالف من العرب عرف ما كل هذا وكان أخرى، ناحيٍة من

واملحدثني.
واملتنبي تمام أبا أخرجت التي الوليد بن مسلم مدرسة عنه نشأت اللفظ يف اختالف
التي نواس أبي مدرسة عنه نشأت املعنى يف واختالف البديع، أصحاب من وأمثالهما
ولم الجديد، واملعنى القديم اللفظ آثروا الذين الشعراء أولئك من وغريه البحرتي أخرجت

جناًسا. وال استعارة وال بديًعا يتكلفوا
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كل وهذا واملحدثني، القدماء بني اختالف من العربي الرشق أهل عرف ما كل هذا
يف العربي الشعر يتغري فلم الكثري، باليشء ليس خطره عىل وهو الخالف، أنتجه ما
ا، جدٍّ قليًال تغريًا إال ومعناه لفظه يف يتغري ولم نوعه، يف وال صورته يف وال موضوعه
املعنى، بوحدة معنية غري والوزن القافية وحدة عىل معتمدة كانت كما القصيدة بقيت
هذه تجددت وإنما وغزًال، ووصًفا ورثاء وهجاء مدًحا كان كما الشعر موضوع وبقي
الذي التجدد هو وإنما مطرًدا، وال جوهريٍّا تجددها يكن ولم تتغري، أن دون املوضوعات
وتعاقبت، القرون مضت وقد الجديد، والعرص القديم العرص بني بالفرق ليشعرك يكفي
التغري من ينله لم قديًما، كان كما وموضوعه وصورته ومعناه لفظه يف العربي والشعر

إليه. أرشنا الذي الضئيل املقدار هذا إال والتطور
الشعر أكرهت التي القوية األسباب نتبني وأن العلة، نعرف أن الخري من يكون ولقد
األسبوع يف ذلك عن نحدثك أن نستطيع ولعلنا قليًال، يتطور أن عىل املحافظ العربي

اآلتي.
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واملحدثون1 القدماء

العامة الظاهرة هذه من بحظها أخذت قد العربية، اآلداب أن املايض األسبوع يف رأينا
أن ورأينا واملحدثني، القدماء بني الخالف ظاهرة جميًعا: الحية اآلداب فيها تشرتك التي
اآلداب لهذه ينتج لم فيه، الكالم وكثرة عظمه عىل الخالف هذا من العربية اآلداب حظ

الفصل. هذا غري يف للنثر وسنعرض تقدير، أقل عىل الشعر يف كثريًا شيئًا
والهجاء املدح يتجاوز يكاد ال كان، كما الشعر موضوع فظل كثريًا، شيئًا ينتج لم
لم كان، كما الشعر شكل وظل املوضوعات، بهذه يتصل وما والوصف والغزل والرثاء
مظهًرا القصيدة بقيت وإنما طريفة، صورة إليه تضف ولم جديد، شكل فيه يخرتع

وقوافيها. بأوزانها محتفظة للشعر
شيئًا واملحدثني القدماء بني الخالف اشتداد وال العربية األمة تطور يحدث فلم وإذن
جديًدا شيئًا أحدث وإنما القانون، أهل يقول كما شكله أو الشعر موضوع يف خطر ذا
اليوم نقول أن إىل اضطررنا وربما املايض، الفصل يف قلنا كما ومعناه الشعر لفظ يف
يف تطورت العربية الحياة فإن ننتظر، كنا مما ا جدٍّ أقل كان الجديد اليشء هذا إن أيًضا:
قلنا: إن الغلو نخىش ال قد بل كامًال، يكون أن يوشك تطوًرا للهجرة والثاني األول القرن

.١٩٢٢ سنة ديسمرب ١٣٤١ / ١٣ سنة الثاني ربيع ٢٤ يف بالسياسة نُرشت 1
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يتحقق أن املعقول من فكان ا، تامٍّ تبدًال القرنني هذين يف تبدلت العربية الحياة هذه إن
تجددت كما اآلداب هذه فتتجدد اآلداب، وبني الجديدة الحياة هذه بني الصحيح التناسب

نفسها. الحياة
الحياة عن تكون ما أبعد بغداد يف الحياة كانت فبينما يكن، لم ذلك من شيئًا ولكن
القرب شديد بغداد يف ينشد الذي الشعر كان وجه، كل من العرب جزيرة صحراء يف

الصحراء. تلك يف ينشد كان الذي الشعر من ا جدٍّ
قد العربية الحياة أن األوىل: تفسريهما؛ من بد ال ظاهرتني بإزاء فنحن وإذن
تطور أن واألخرى: ما، تطوًرا معها تطور قد العربي الشعر وأن كامًال، تطوًرا تطورت

فروعها. جميع يف الحياة لتطور مناسبًا يكن لم الشعر
قد العربية األمة أن ذلك الظاهرتني، هاتني تفسري ا جدٍّ العسري من يكن لم وربما
دفًعا يدفعها أحدهما كان فبينما ا، تامٍّ اختالًفا مختلفني ملؤثرين ا تامٍّ خضوًعا خضعت
إىل تندفع كانت فتنجذب، الوراء إىل قويٍّا جذبًا يجذبها اآلخر كان فتندفع، األمام إىل قويٍّا
بغداد قصور بني الظاهر الفرق هذا قوته يمثل املادية، الحضارة يف قويٍّا اندفاًعا األمام
مظاهر من والرياض والحدائق القصور هذه عليه تشتمل وما ورياضها، وحدائقها
الخشن العيش مظاهر من تحتوي كانت وما الصحراء خيام وبني وأدواتها الحضارة
تكن لم التي اللغة وبحكم الدين بحكم الوراء إىل تنجذب وكانت الساذجة، والحياة
يف واالحتياط وقواعدها بأصولها فاالحتفاظ دينية، لغة كانت وإنما اللغات من كغريها
فيه. التقصري أو جحوده إىل سبيل ال ديني واجب السيئة، وآثاره التطور من صيانتها

تجذبهم الدين حياة وكانت األمام، إىل العرب تدفع املادية الحضارة كانت فقد إذن
املؤثرين هذين بني الجهاد موضوع الحال بطبيعة العربي العقل وكان الوراء، إىل
لغة أو الدين عىل رش مصدر تقدمه يكون ال حيث إىل رسيًعا يتقدم فكان املختلفني

ذاك. أو هذه عىل خطًرا التقدم يكون حني حركته يف يبطئ وكان الدين،
حياتهم وبني تفصيلها يف املادية العرب حياة بني ظاهًرا التناقض كان هنا ومن

األدبية. الحياة يف محافظني املادية، الحياة يف أحراًرا فكانوا إجمالها، يف األدبية
تحرير ويحاولون املحافظة، هذه ينكروا أن عىل يجرءون الذين الشعراء وكان
وال الخطر، قليلة ليست الناس من طائفة من شديد سخط موضع كثريًا، أو قليًال الشعر
من والعلماء األئمة لسخط يتعرضون الشعراء هؤالء كان العامة، الحياة يف األثر ضئيلة
أعداء القديم، عىل حراص الدينية منازلهم بطبيعة والعلماء األئمة هؤالء ألن الدين؛ رجال
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منزلتهم بحكم ألنهم والعلماء؛ األئمة لسخط يتعرضون الشعراء هؤالء وكان جديد، لكل
بألفاظها بل فحسب، وأصولها اللغة بقواعد ال يحتفظوا أن إىل مضطرون اللغوية،
مستطرف، أسلوب كل من وينفرون دخيل، لفظ كل يكرهون فكانوا أيًضا، وأساليبها
يرضها ال فيما وهؤالء ألولئك تخضع وسوادهم الناس عامة من قليلة غري طائفة وكانت
والوعاظ، الفقهاء لنهي سامعة غري استطاعت ما املادية بالحياة فتستمتع يؤذيها، وال
األكل يمس ال فيما القديمة والعادات املوروثة بالسنن االحتفاظ عىل تحرص ولكنها
األمة أن كله، هذا إىل أضف الحضارة، رضوب من هذا إىل وما والزينة واللباس والرشب
مظاهر من آبائها عن ورثت بما محتفظة القديمة، سنتها عىل حريصة بفطرتها العربية
محببة خالبة جذابة نفسها يف القديمة العربية اآلداب وأن والشعورية، العقلية الحياة
يكون وأن كله، بهذا الشعر يتأثر أن املعقول من فكان بالقلوب، مستأثرة النفوس إىل
يتعرض وأن الحرج، شديد ثقيًال املجددين، الفالسفة كموقف املجددين، الشعراء موقف
العذاب. وألوان االضطهاد رضوب من ذلك وغري والنفي والرضب للحبس وهؤالء أولئك
العبايس العرص يف يلقون كانوا الذين والفالسفة الشعراء هؤالء أن الغريب ومن
هؤالء إىل محببني كانوا والوزراء، الخلفاء باختالف وضعًفا قوة تختلف املحن من رضوبًا
لشعر ويلذ بشار شعر يحب كان والوزراء الخلفاء، هؤالء من فكثري والوزراء، الخلفاء
الرشيد عرص يف نواس أبو وحبس مات، حتى بشار، رضب فقد ذلك ومع نواس، أبي
نواس بأبي املأمون إعجاب أن مع لقتله، املأمون أدركه ولو األمني، عرص يف حبس كما

ا. جدٍّ شديد
هؤالء أن والفالسفة الشعراء مع والوزراء الخلفاء سرية يف التناقض هذا ومصدر
بجالل فيها يحتفظون للشعب حياة مختلفتني: حياتني يحيون كانوا ومشرييهم الخلفاء
وحياة محافظون، الناحية هذه من فهم السياسية، وقوتها الخالفة وعظمة ومجده الدين
حريتها ألنفسهم فيها يرتكون الحجب، وراء ومن القصور يف ولخلصائهم ألنفسهم،

اآلثام. من رضوبًا ويقرتفون ويرشبون وينادمون ويلعبون فيلهون الفطرية،
حياة أن الدولة، وكبار الخلفاء حياة من املتناقضني املظهرين هذين إىل أضف
باملشاكل تختلط كانت وإنما فحسب، وتفكري شعر حياة تكن لم واملفكرين الشعراء
ال املفكر أو الشاعر فكان والدسائس، الكيد من املشاكل هذه تستلزمه وما السياسية
يراه ال سياسيٍّا رأيًا يرى ألنه أيًضا يفتن قد بل فحسب، مفكر أو شاعر ألنه يُْفتَُن
الربيع؛ بن الفضل أو سهل بن الفضل أنصار من أو الربامكة أنصار من ألنه السلطان؛
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التي الكثرية املسائل هذه آخر إىل العرب، عىل الفرس يؤثر ألنه العلويني، رأي يرى ألنه
واملفكرين. والفالسفة والفقهاء الشعراء أصابت املحن من رضوب عنها نشأت

اإلنتاج، قليل بطيئًا — خاصة والشعر — عامة األدب تطور جعلت األسباب هذه كل
وبني العربي الشعر بني حال الذي األسايس السبب هو أنه نعتقد سببًا هناك ولكنَّ
آداب من تعرف لم العربية األمة أن هو السبب هذا التجدد، من له ينتظر كان ما
إال والعقلية األدبية الوجهة من األجنبية األمم هذه تخالط ولم يذكر، شيئًا األخرى األمم
الحكم من ونتًفا والفلسفة، العلم من شيئًا إال آثارها من تعرف فلم ا، جدٍّ ضيقة مخالطة
األمة آداب ا، تامٍّ يكون أن يوشك جهًال أو ا، تامٍّ جهًال العربية األمة فجهلت واألمثال،
تأخذ تكد ولم املوفور، بالنصيب وفلسفتهم اليونان علم من أخذت قد أنها مع اليونانية
ولم امللوك، وسياسة واألمثال، الحكم يف مشوهة وروايات املادية، الحضارة إال الفرس عن

والوصايا. املواعظ من وقليل النجوم، من شيئًا إال الهند أمر من تعلم تكد
تقليده يف ويسعون يحتذونه جديد أدبي مثال الشعراء أمام يكن لم هنا ومن
وقوافيه بأوزانه القديم الشعر من ألفوا ما يرددون عليه، كانوا ما عىل فظلوا ومحاكاته،
الحياة نوع تجديده إىل يضطرهم ما إال كله هذا من يجددون ال ومعانيه، وبألفاظه
حكم من قدمنا بما مقيدون نفسه، القليل التجديد هذا يف وهم فيه، هم الذي الجديدة
وعند العصور جميع يف األدب تاريخ علمنا وقد والسياسية، واللغوية الدينية املحافظة
التطور سبيل يف ودفعه الشعر لرتقية تكفي ال وحدها املادية الحضارة أن األمم، جميع
املخالطة أهمها أخرى أشياء املادية الحضارة هذه إىل تضاف أن يجب وإنما املنتج،
األمم من غريهم وبني اليونان بني اشتدت الصالت أن فلوال األجنبية، للشعوب األدبية
مدينون الرومان إن قل: وكذلك التطور، من األنواع هذه شعرهم تطور ملا املعارصة،
التي الحركة لهذه آدابها بتطور مدينة األوروبية األمم إن وقل: آدابهم، بتطور لليونان
والرومان. اليونان آداب عىل اإليطاليني وغري اإليطاليني فأظهرت النهضة، عرص يف حدثت
اآلداب يف نفسها األوروبية األمم بني االختالط أثر نذكر أن أردنا إذ القول ويطول
وهي نتيجته، العربي األدب فحرم االختالط، هذا العرب حرم وقد الحديثة، األوروبية
فجهلوا البادية، أهل عن ورثوا ما إال الشعر من العرب يعرف لم ولهذا املنتج، التجدد
ورضوبًا كثرية فنونًا نفسه الغنائي الشعر من وجهلوا التمثييل، والشعر القصيص، الشعر
نعرف أن علينا فيجب ما، تجدًدا وتجدد العربي، الشعر تطور فقد كله هذا ومع مختلفة،
العربي الشعر بني القوي الواضح الفرق يوجد وأين قيمته، وما التجدد هذا حقيقة ما

اآلتي. الفصل بهذا وموعدنا القديم، العربي والشعر الجديد
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تناول الذي التجديد أن زعمنا إن العربي، األدب تاريخ معه ونظلم األموي، العرص نظلم
كان قد األموي العرص فإن خاصة؛ العبايس العرص يف حدث إنما ومعناه، الشعر لفظ

واملعنى. اللفظ يف ظاهر قوي تجديد عرص كان قد بل أيًضا، تجديد عرص
عرصالعباسيني؛ من إنتاًجا وأكثر أخصب الناحية هذه من عرصاألمويني كان وربما
ويف فيهما بل فحسب، ومعناه لفظه يف ال يتجدد أن العرص هذا يف الشعر حاول فقد
يطل، لم األمويني عرص ألن ا؛ تامٍّ توفيًقا توفق لم املحاولة هذه ولكن أيًضا، املوضوع
أن املمكن من وكان وانتقال، تحول عرص كان وإنما واطمئنان، ثبات عرص يكن لم وألنه
يف سنرى ولكنا الشعر، موضوع تجديد من األموي العرص بدأه ما العبايس العرص يتمم
العربية باألمة سلك العبايس العرص ألن العربي؛ للشعر يتح لم هذا أن الفصل هذا غري

األموي. العرص سلكها التي للطريق شديدة مغايرة مغايرة جديدة، طريًقا
جهة، من الفرس أرض عىل سلطانهم وبسط الفتح يف املسلمون يمعن يكد لم
وكان العربية، األمة من العليا الطبقة حياة يف يشء كل تغري حتى أخرى، جهٍة من والروم
هذا يف املسلمني، عىل هللا أفاء ما كثرة وهو مادي، أحدهما شيئني: التغري هذا مصدر

١٩٢٢م. سنة ديسمرب ١٣٤١ / ٢٠ سنة األوىل جمادى ٢ يف بالسياسة نُرشت 1
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يسرية فجعلتها الناس، هؤالء حياة بدلت التي املوفورة، والغنائم املال من والتغلب، الفتح
رأى فقد معنوي، واآلخر وخشونة، شدة بعد ناعمة لينة صعوبة، بعد سهلة عرس، بعد
وتدبري لإلدارة وطرًقا يألفوها، لم والسياسة للحكم نظًما املفتوحة البالد هذه يف العرب
أيًضا، السياسية الحياة رضوب من رأوا بما فتأثروا قبل، من يعهدوها لم العامة األمور
رضوب فيها وقصوًرا دوًرا بالخيام العرب استبدل أن املزدوج، التأثر هذا عن ونتج
حرضيٍّا ُملًكا يشء كل يف بدوية كانت التي بالخالفة يستبدلوا أن وحاولوا واللذة، الرتف

جميًعا. األمرين إىل وفقوا أن لبثوا وما يشء، كل يف
والشعور؛ العقل حياة يف قوية ظاهرة آثاًرا األمران هذان يرتك أن من بد يكن ولم
وكذلك وتفكريه، شعوره يف البدوي طريقة تخالف بطريقة ويفكر يشعر الحرضي فإن
والنعيم، اللذة يف طمعه اشتد إال الشمس عليه ترشق ال الذي املنعم الغني الرجل يشعر
واحتمال والقناعة الصرب برضوب نفسه أخذ الذي املعدم الفقري الرجل به يشعر ما بغري

واملشقة. الشدة
لزعيم، بطبيعتها تنقاد تكن فلم شديدة، عصبية ذات أمة كانت العربية األمة إن ثم
نفسها من قبيلة كل ترى وشعوبًا، قبائل كانت وإنما امللك، ثابت لسلطان تذعن أو
ينظمها أن أو العصبية هذه يمحو أن يحاول جديد دين هناك وكان والسلطان، السيادة
تنظمها أو العصبية هذه تمحو أن تحاول جديدة فكرة هناك وكانت الخالفة، فيؤسس

الخالفة. مكان امللك فتؤسس
يف العرب عند فنشأ الحياة، لتجدد املالئمة كل مالئًما الشعر تجدد كان هنا ومن
يكن لم تقدير أقل عىل أو الجاهليون، ألفهما قد يكن لم الشعر من نوعان أمية بني عرص
والغنى الرتف حياة عن نشأ األول: بهما؛ والعناية َفْهَمُهَما أحسنوا قد الجاهليون هؤالء
نعلم فنحن العرب، عند قديم فن الغزل إن يقال: أن ينبغي وليس «الغزل» وهو والثروة،
وإنما النساء، ووصفوا وشببوا تغزلوا قد جميًعا الجاهليني الشعراء أن يف نشك وال ذلك
الغزل هو الفن وهذا قبل، من موجوًدا يكن لم العرص هذا يف نشأ قد جديًدا فنٍّا أن نريد
الفن هو حب، هو حيث من الحب فن هو آخر، ليشءٍ وسيلة ليتخذ ال لنفسه، يقصد
عليه، موفورة ولذاته ميرسة املادية فحياته يشء، كل من فرغ قد شاعر به يُعنى الذي

أقل. وال أكثر ال شعره، يف يفنيها وأن اللذات، بهذه ينعم أن هو يعنيه ما فكل
العرص يف نعرف فلسنا يتذوقوه، ولم الفن هذا يعرفوا لم الجاهليني أن الظاهر ومن
الغزل كان وإنما والغرام، الحب عىل وحياته الغزل، عىل شعره قرص شاعًرا الجاهيل
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كان الشعر، فنون من غريه إىل وسيلة كان أصح: بعبارة أو الشعر، فنون من كغريه
كما والنساء، الطلول بوصف — موضوعها يختلف مهما — قصائدهم يبدءون العرب
قبل العربي الشاعر كان وقلما الشعر، آلهة بمناجاة قصائدهم يستهلون اليونان كان

الغزل. عىل بأرسها قصيدة يقرص اإلسالم
الغزل يتخذون العرصشعراء هذا يف نرى فقد أمية، بني عرص يف كذلك األمر وليس
وال يمدحون ال فهم بسواه، يعنون وال غريه يتكلفون ال مختاًرا، وفنٍّا صناعة لنفسه
وأهواء عواطف من أنفسهم يف النساء تبعث وما النساء وصف حياتهم وإنما يهجون،

عجزوا. أو أعرضوا هذا غري يشءٍ يف القول إليهم طلبت فإن وميول،
الشعراء، باختالف العرص هذا يف متنوًعا مختلًفا كان الجديد الفن هذا أن الحق ويف
صناعة الغزل يتخذون شعراء هناك فكان يحيونها، كانوا التي الحياة رضوب واختالف
هؤالء وزعيم الحياة، نعيم من يتذوقون فيما وافتتانهم وأهواءهم لذاتهم به يصفون
وصف إىل وسيلة يشء كل فاتخذ بمكة أقام الذي ذلك ربيعة» أبي بن «عمر الشعراء
فيها عملية حياة إليهما أضاف وإنما والقول، بالوصف يكتف ولم بها، والتغزل املرأة
وما اللذات وصف إىل يقصدون ال آخرون شعراء هناك وكان كثري، والرتف اللذة من يشء
الصادقة، الحارة العواطف وصف إىل يقصدون آخر، يشءٍ إىل يقصدون وإنما تستتبعه،
التي الوحيدة اللذة وإنما ما، مادية لذة له تتيح أن دون وتعنيه صاحبها تعذب التي
سبيل ال من ويحب يحب، بأنه األلم لذة هي حريص، وعليها كلف بها هو والتي يجدها،
وقرص حياته، أمىض الذي «جميل» الشعراء هؤالء وزعيم إليه، التقرب أو وصله إىل
ال حبه وبأن يحب بأنه الشعور إال بيشءٍ كله هذا من يطمع ال «بثينة»، حب عىل شعره
تعدلها ال لذة والعذاب األلم هذا يف يجد وبأنه ويعنيه، يضنيه الحب هذا وبأن له، حد
يلقى وما حب من لها يدخر ما صاحبته تحس أن وهو آخر، يشءٍ يف يطمع كان بل لذة

ألم. من سبيلها يف
املتغزلني زعيم «جميل» وكان اإلباحيني، املتغزلني زعيم ربيعة» أبي بن «عمر كان
فيبيحون األمر يف يتوسطون شعراء املتناقضني، الرجلني هذين بني وكان العذريني،
من أشد فيه، واإلجادة الشعري بالفن كلفهم كان وربما أخرى، أحيانًا ون ويعفُّ أحيانًا
ماهر إنه يقال: أن يعنيه أحدهم يكن فلم عفة، ألنها بالعفة أو لذة، ألنها باللذة كلفهم
أن يعنيه كان وإنما القلب، وطهارة للعفة مثال ا حقٍّ عفيف إنه أو الحياة لذات تذوق يف
ولكن كثريون، الشعراء وهؤالء التشبيب، فأحسن وشبب الغزل، فأجاد تغزل لقد يقال:
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أخرى، فنونًا الغزل مع تناول وإنما وحده، الغزل عىل الفنية حياته يقرص لم جمهورهم
هي كانت صاحبة لنفسه واتخذ الغزل، فأكثر تغزل الذي « «كثريِّ الشعراء هؤالء ومن
والرواة — أشك ولست شعره، من وارتزق مدح ولكنه «عزة»، وهي الغرامي حبه مصدر
الغزل يتخذ كان وإنما عفيفه، وال الحب صادق يكن لم ًا كثريِّ أن — ذلك ينكرون ال

جميل. أستاذه أثر فيه ويقفو صنعة،
كلف أن عنه نشأ ا، جدٍّ ظاهًرا رواًجا أمية بني عرص يف الجديد الفن هذا راج ولقد
لم ربما شعراء واخرتع منها، ليس ما وعمر وكثري جميل حياة إىل فأضاف الشعب، به
عىل ونظم التاريخ، يعرفها لم ربما الغرامية الحياة من فصوًال لهم وألف قط، يكونوا
ذلك فمن الرواة، بصحتها يثق لم ربما ومقطعات قصائد الخياليني الشعراء هؤالء لسان
إىل تضاف التي املرسفة الكثرية األخبار هذه ذلك ومن و«لياله» امللوح» بن «قيس حياة

و«لبناه». ذريح» بن «قيس
املعضلة الحرجة املواقف واخرتاع الفن، هذا يف املبالغة الحقيقيون الشعراء تكلف ثم
البيتان هذان التكلف لهذا مثال أحسن ولعل مخلص، منها وليس حل لها ليس التي

األخيلية: ليىل إىل يضافان اللذان

َس��ِب��ي��ُل َح��ي��ي��َت َم��ا إَِل��يْ��َه��ا َف��َل��يْ��َس ِب��ه��ا تَ��بُ��ْح ال َل��ُه ُق��ْل��نَ��ا َح��اَج��ٍة َوِذي
وَح��ِل��ي��ُل َص��اِح��ب ِألُْخ��َرى وأَنْ��َت نَ��ُخ��ونَ��ه أَْن يَ��نْ��بَ��غ��ي ال َص��اِح��ٌب َل��نَ��ا

إىل ليس كلفني، عاشقني موقف العسري، املوقف هذا اخرتعت كيف إليها فانظر
عفيف. ويفٌّ كليهما وألن متزوج، كليهما ألن سبيل؛ وصالهما

متزوجة ليىل كانت فقد الغرابة؛ من يشء املوقف هذا يف ليس ستقول: أنك يف أشك ال
ستقول أنك يف أشك ال عفيًفا، وفيٍّا كالهما يكون أن غريبًا وليس متزوًجا، «توبة» وكان
هذا أن اعتقاد إىل ا جدٍّ قويٍّا ميًال أميل ملاذا أدري ال ولكني أيًضا، أنا أقوله وقد هذا،
الحياة إىل منه أقرب الشعر إىل فهو الفن؛ يف لتجيد الشاعرة اخرتعته فني موقف املوقف

الواقعة.
هذا يف العرب عند شأنه عظم قد الجديد الفن هذا أن نرى فقد يشء؛ من يكن ومهما
اآلخرون وذهب اللذة، مذهب فيه بعضهم فذهب فيه، الشعراء مذاهب واختلفت العرص،

العفة. مذهب فيه

340



الثالث الفصل

كانوا الفن هذا يف اللذة مذهب ذهبوا الذين أن نالحظ أن الخري من كان وربما
الضخمة الطائلة الثروة ورثوا الذين واألنصار، املهاجرين وأبناء الحجاز أهل من املرتفني

ما. ألمٍر السيايس العمل وبني بينهم وحيل آبائهم، عن
واالفتنان واملجون اللهو إىل أقرب — العرص هذا يف — واملدينة مكة كانت هنا ومن
ومستقر امللك عاصمة دمشق من وغزل، وغناء ورشب لعٍب من تستتبعه وما اللذة، يف
بل البادية، أهل من كانوا املذهب هذا يف وأرسفوا العفة مذهب ذهبوا الذين وإن الخليفة،
البادية، يف يخرتعون أيًضا كانوا — التاريخ يعرفهم ولم — اخرتعوا الذين الشعراء إن
نعلم فنحن هذا تعليل العسري من يكون ولقد أيًضا، البادية نساء من عشيقاتهم وكانت
العذرية. الحياة هذه إىل منهم أقرب واإلباحة، املادة إىل أنهم البادين العرب أخالق من

يستأثر العرص هذا يف أخذ قد جديًدا شعوًرا أن نفرتض أن يحسن فقد وإذن
هي جديدة لنزعة الجديد العهد هذا يف خضعت قد النفوس هذه وأن العربية، بالنفوس
معروفة تكن لم راقية جديدة وشعورية عقلية حياة إىل والسمو األعىل املثل إىل الطموح

بعد. تحقيقه إىل أوفق لم افرتاض هذا ولكن قبل، من
مذهب ويذهبون املوروثة، السنة يمثلون كانوا الذين اآلخرين الشعراء أن عىل
حياتهم أن فمع الجديد، الفن بهذا تأثروا قد ويصفون، ويهجون فيمدحون الجاهليني
شعر يف ولطف رق قد نفسه الغزل هذا فإن الغزل؛ عىل مقصورة تكن لم الشعرية
بينًا، ظاهًرا الجاهليني غزل وبني بينه الفرق أصبح حتى واألخطل وجرير الفرزدق
املعنى لطف ويف وسحره، اللفظ عذوبة يف يقارب غزًال الجاهليني شعر يف تجد ما فقليًال

جرير: وقول ودقته،

َم��ِع��ي��نَ��ا يَ��َزاُل َم��ا ِب��َع��يْ��ِن��َك َوَش��ال َغ��اَدُروا ِب��ل��بِّ��َك َغ��َدْوا ال��ِذي��َن إِنَّ
َوَل��ِق��ي��نَ��ا اْل��َه��َوى م��َن َل��ِق��ي��َت َم��اذَا ِل��ي َوُق��ْل��َن َع��بَ��َراِت��ِه��نَّ م��ن َغ��يَّ��ْض��َن

لفظه جمال إىل انظر ولقينا.» الهوى من لقيت «ماذا األخري الشطر هذا إىل فانظر
ولطفه، معناه دقة إىل وانظر النفس، من موقعه وحسن السمع، عىل وخفته وسهولته
أن وأراد يستقصيها، أن عن الشاعر عجز والتي لها، حد ال التي املعنى هذا سعة وإىل
إىل ليس يشء ولقينا؟» الهوى من لقيت «ماذا االستفهام إىل فعمد العجز، بهذا يشعرك
العربي الشعر يف استحدث الذي األول الفن هو فهذا سبيل، من تحديده إىل وال وصفه

ولنخترص… أمية بني أيام
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«مذهب مختلفني مذهبني الشعراء فيه ذهب الغزل، هو جديد فن العرب عند نشأ
معمر»، بن «جميل لوائه ورافع العفة، ومذهب ربيعة» أبي بن «عمر لوائه ورافع اللذة»
فحذا وفنٍّا صنعة الغزل اتخذ من فمنهم اآلخرون، الشعراء املذهبني هذين بني ومىض
الشعر فنون فتناول الجاهليني الشعراء مسلك سلك من ومنهم هؤالء، أو أولئك حذو

ولطف. معناه ودق وسهل، لفظه فوق الجديد الفن بمذهب تأثر غزله ولكن كله،
عن نشأ وقد السيايس»، «الشعر فهو أمية بني أيام استحدث الذي اآلخر الفن أما
بني حرب ومن جهة، من العصبيات بني حرب من كان وعما ملك، إىل الخالفة استحالة
حديث إىل املوضوع هذا بحث نرجئ أن الخري من ولعل أخرى، جهة من والدين العصبية

اآلتي. األسبوع
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واملحدثون1 القدماء

تناول فقد الوجوه، بعض من منتًجا قويٍّا كان أمية بني عرص يف الشعر تطور أن رأينا
آخر يف وقلنا السيايس، الشعر وفن الغزل فن جديدين: فنني وأحدث واملعنى اللفظ
ظاهًرا، تأثريًا الشعر حياة يف أثر العباس بني أيام العربية الحياة تغري إن املايض: الفصل

األموية. طريقته عن الغزل ل وحوَّ محًوا، السيايس الفن فمحا
املخالفة كل تخالف تكاد طريًقا العباس بني أيام يف سلك قد الشعر أن الحق ويف
وصف يف مختلفة مذاهب الشعراء وذهب جديدة، معاٍن فنشأت أمية، بني أيام طريَقه
فنون يف الترصف من رضوب املختلفة املذاهب هذه عن ونشأ عنها، والتعبري املعاني هذه
جديدة كانت العباس بني عرص يف الحياة أن ذلك الكالم، ألوان بني واالختيار القول
البديعة الحضارة هذه بني تنقطع، كادت أو فشيئًا شيئًا الصلة فانقطعت وجه؛ كل من
التي الخشنة القاسية البداوة هذه وبني بغداد، وضواحي بغداد يف تزدهر كانت التي
األمويني، أيام حضارتها عىل دمشق، كانت فبينما العرب، بالد عىل سلطانها تبسط كانت
عيشة فيها يعيش أن يستطيع الخالص الحرضي كان وبينما والقديم، للجديد ملتقى
العيشة هذه يعيش أن أيًضا يستطيع البداوة يف املغرق البدوي وكان مطمئنة، راضية
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من الخلفاء كان وبينما عناء، أو مشقة بدون صاحبه يفهم أن يستطيع كالهما وكان
أنواع تذوقهم وعىل وغناهم، ثروتهم كثرة وعىل وسلطانهم، ملكهم ضخامة عىل األمويني
هذه عىل وأهلها دمشق كانت بينما الظاهرة، وسريتهم لغتهم يف بادين واللذة، الرتف
الجديدة، الحضارة بنتها مدينة فهي املخالفة، كل تخالفها حال عىل بغداد كانت الحال،
لها وأتاحت الكثرية، الحضارات عليها واختلفت بالبداوة، عهدها بَُعد قد أرض يف وبنتها
الحضارة يجعل ما الجو، وصفاء اإلقليم واعتدال وثرائها األرض خصب من الطبيعة
أهل إليها يأنس أن عجيبًا فليس رسيع، وقٍت يف والنمو للرقي مستعدة ميسورة سهلة
ولم الحضارة، تصقلهم لم الذين من األعراب يشبه ومن األعراب منها وينفر الحرض

بالنعيم. عهدهم يبعد
ولم فيها، نفسه وينكر منها ينفر البدوي وكان بغداد، إىل يأنس الحرضي كان
عيشة قصورهم يف يتكلفون وال إليها يحنُّون وال البادية يحبون العباس بني خلفاء يكن
ملوك من ألنفسهم واتخذوا صلة، كل العيشة هذه وبني بينهم قطعوا وإنما أهلها،
من واملشريين بالقواد أنفسهم يحيطوا ولم الحياة، رضوب يف يحتذونها ُمثًُال الفرس
استوزروا وإنما أمية، بني من الخلفاء يفعل كان كما القبائل ورؤساء العرب زعماء
الدولة، ومناصب الجيش قيادة عليهم يقرصون كادوا أو وقرصوا واستشاروهم، الفرس
يف ينشد أن غريبًا وليس الشام، غري والعراق دمشق غري بغداد تكون أن غريبًا فليس

والشأم. دمشق يف ينشد كان ما يخالف شعر والعراق بغداد
فكان مختلًفا، شديًدا تغريًا العرص هذا يف تغريت نفسها السياسية الحياة أن عىل
شديدة قوية بغداد يف املركزية الحكومة وكانت قدمنا، كما للفرس الفعيل السلطان
من يشء نشأ وامتدادها املركزية الحكومة قوة ومن واألقاليم، األمصار يف ممتدته البطش
السياسة يرتكوا أن عىل الشعراء وأكره القديمة، الحزبية النزعات عىل قىض الحرية ضيق
فن الشعر يف يخلفه ولم أمية بني أيام أزهر الذي الفن هذا فانمحى السياسة؛ ألهل

جديد.
بني االختالط اشتد فقد العقلية؛ الحياة تغري وهو الخطر شديد آخر تغري وهناك
االختالط هذا يقف فلم الحضارة، إىل سبقتها التي األخرى األمم من وغريها العربية األمة
منه أشد هو ما إىل كله هذا تجاوز وإنما والتقليد، والحديث واملعارشة املجاورة عند
وإىل جهة، من والتوالد اإلصهار إىل تجاوزه واملعنوية؛ املادية الحياة يف أثًرا وأقوى
املزاج العربي املزاج إىل ورثت أجيال فنشأت أخرى، جهة من الخالص العقيل االختالط
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الحكمة يف واليونان والهند الفرس آثار األجيال هذه إىل ونقلت الفاريس، غري أو الفاريس
كان جرم، فال والفلسفة، العلم ويف واألخالق السياسة ويف والنجوم، الفلك ويف واملوعظة،
الحياة تلك تنتجه لم أدبًا أنتج العربية، النفس حياة يف شديد قوي تغري مصدر كله هذا
أيام يف املتحرضة البدوية الحياة تلك أو اإلسالم، وصدر الجاهلية يف الخالصة البدوية
اآلداب قوة ولوال خالص، حرضي شعور عن يعرب خالًصا حرضيٍّا أدبًا أنتج أمية بني
هذه أن ولوال جهة، من املقاومة عىل وقدرتها النفوس عىل سلطانها وشدة القديمة العربية
والفلسفية العلمية آثارها قرأت وإنما األمم، هذه آداب من شيئًا تقرأ لم الجديدة األجيال
وأعظم أشد استحالة العربي الشعر الستحال الشيئان هذان لوال نقول: أخرى؛ جهة من
هذه يف ومقدارها حقيقتها نتبني أن نريد التي االستحالة هذه من إنتاًجا وأكثر أثًرا
والسياسية املادية الحياة تغري من وصفنا ما كان فقد يشء من يكن ومهما الفصول،

سبيل. من إنكاره إىل ليس الشعرية للحياة تغريًا للهجرة، الثاني القرن يف والعقلية
يجري كان وما الشعراء شعر خاص بنوٍع واقرأ جيًدا، درًسا العرص هذا ادرس
حرية يف واإلرساف اإلباحة ظاهرة هي غريبة ظاهرة تدهشك حديث، من مجامعهم يف

أدبًا. أم سياسة أم خلًقا أم القديم هذا كان دينًا قديم، لكل االزدراء وكثرة الفكر
إىل العباس بني من الخلفاء اضطر فاحًشا، انتشاًرا وانترشت الزندقة ظهرت فقد
العربي األدب ازدراء وظهر الزندقة، بهذه اتهموا ألنهم والكتاب؛ بالشعراء يبطشوا أن
العربية األمة ازدراء ظهر بل القديمة، العربية والسياسة القديمة العربية والعادات القديم
مظهًرا والوزراء والكتاب الشعراء مجالس وكانت عليها، الفارسية األمة وتفضيل نفسها

كله. لهذا
من االنتقام عىل وحرصها الفارسية، السياسية النهضة تكون أن اآلن يعنينا وليس
التغري هذا أن يعنينا الذي وإنما التغري، هذا مصدر بالسلطان دونهم واالستئثار العرب
تقرأ كان أن فيكفي مستحيًال، إنكاره جعل ظهوًرا الشعر يف ظهر حتى وقوي وجد قد
لتعرف ومناقضة، معارضة من وخصومه أصحابه وبني بينه كان وما نواس، أبي شعر
للدفاع القديم فنهض الطبيعية، نتيجته أنتج قد نفسه التغري هذا إن ثم التغري، هذا مقدار
وباللسان مرة بالسيف الجهاد هذا وكان الجديد، وبني بينه الجهاد واشتد نفسه، عن
ال حني وباللسان للخطر، السيايس السلطان أو الدين يتعرض حني بالسيف … أخرى

املختلفة. وأساليبه األدب إال الخطر لهذا يتعرض
واملحدثني الفقهاء وإشفاق واملحدثني، بالفقهاء نواس أبي عبث يقرأ ما ألذ من ولعل
باستحالة ينبئنا ألنه العبث؛ وذلك اإلشفاق هذا لذيذ … نواس أبي وأمثال نواس أبي من
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ذلك مع وكان الشافعي، عنه روى ثًا محدِّ نواس أبو كان فقد العربية؛ الحياة يف غريبة
مرة، نواس أبا يعظون املحدثني هؤالء كان األذى، من ألوانًا املحدثني يذيق ماجنًا فاجًرا
نواس أبو فكان ثالثة، مرة دروسهم يف به ويشهرون أخرى، مرة فجوره عليه وينكرون
من ويهجو التهديد، من يشء فيه حسنًا ردٍّا الواعظ فريد جوابًا، هذا من يشء لكل يجد
فيه اختلق شعًرا مرة نظر لقد حتى به، يشهر من عىل ويكذب النكري، فيشدد عليه ينكر
به وبعث الشعر هذا كتب ثم املعارصين، املحدثني أحد عن ورواه النبي إىل رفعه حديثًا
هذا أصحاب من صاحبًا أن عساكر ابن وروى ورًعا، تقيٍّا وكان املسكني املحدث هذا إىل
ودفع الرقعة، هات للجارية: قال ذلك عن سأله فلما يبكي، فوجده عليه دخل املحدث
حدثته ما ملسو هيلع هللا ىلصوهللا النبي عىل كذب لقد الفاسق! إىل انظر يقول: وهو صاحبه، إىل الرقعة

قط. بهذا
ولكنهم الصالة، ويقيمون يتدينون ومجونهم فسقهم عىل وأصحابه نواس أبو وكان
الخمر، عىل عاكفني الطويل الوقت قضوا وربما غريه، يف يعبثون كما هذا يف يعبثون كانوا
وأمهم يوًما، الحال هذا مثل يف الصالة أقاموا ولعلهم … فيقيمونها الصالة يذكرون ثم
إىل هلل، خشوع من الصالة فاستحالة أحد» هللا هو «قل يقرأ وهو فغلط الندماء، أحد

نواس: أبو فقال الجاهل، اإلمام بهذا استهزاء

أَح��ْد ال��ل��ُه ُه��َو ُق��ْل ف��ي َغ��َل��ًط��ا ي��ْح��ي��ى أَك��ثَ��َر

األحنف: بن العباس وقال

َس��ج��ْد أَْع��يَ��ا إِذَا ح��تَّ��ى س��اِه��يً��ا َط��ِوي��ًال َق��ام

الخليع: الحسني وقال

ب��َوَل��ْد ُح��بْ��َل��ى َزِح��ي��َر ِم��ْح��َراِب��ِه ِف��ي يَ��ْزَح��ُر

الوليد: بن مسلم ولعله الرابع وقال

م��َس��ْد ِم��ْن ِب��َح��بْ��ل ُش��دَّ ِل��َس��انُ��ُه َك��أَنَّ��َم��ا
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يبتغون دير إىل ذهبوا الظرفاء من خمسة أن الجاحظ: به تحدث ما هذا ومثل
عن يسألونها فأخذوا داللة وأقبلت يصيل، أحدهم قام إذ ذلك لفي وإنهم واللهو، الرشاب
الصاحب هذا ولكن يصيل، ألنه صاحبهم وأهملوا أربعة، قالوا: أنتم؟ كم فقالت: أمرهم،

… خمسة أنهم الداللة وعرفت هللا! سبحان فقال: نفسه يهمل لم
الحياة يف وتهتك وإباحة مجون وعرص يشء، كل يف عرصشك إذن العرص هذا كان
يف نقرأه أن نستطيع كثريًا شعًرا العرص هذا يف نجد هنا ومن أيًضا، القول ويف العملية
أخبار يف كتاب املرصية الكتب دار يف بل الصحف، يف ترديده نستطيع أن دون الكتب،
سبيل؛ من إصالحه إىل وليس تبيحه، ال قوانيننا ألن سبيل؛ من نرشه إىل ليس نواس أبي

فيه. ما بخري يذهب اإلصالح هذا ألن
نضطر أن دون العرص، هذا من واضحة صورة نعطيك أن هذا مع نستطيع أننا عىل
بيتًا إال منها نحذف ولم نواس، أبي شعر من قصيدة لك روينا إذا الفحش هذا مثل إىل
أن يستطيع كان الشاعر أن نالحظ أن نحب ولكنا سبيل، من روايته إىل ليس واحًدا
بدع كانا والفحش اإلثم ألن اإلثم؛ تعمد أنه إال فحش، وال إثم غري يف البيت معنى يقول

العرص: ذلك يف بغداد

اءُ ال��دَّ ِه��َي ك��ان��ْت ِب��الَّ��ِت��ي َوَداِونِ��ي إِْغ��راءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوِم��ي َع��نْ��َك دَْع
َس��رَّاءُ ��ت��ُه َم��سَّ ح��َج��ٌر ��َه��ا َم��سَّ َل��ْو َس��اح��تَ��َه��ا اْألَْح��َزاُن تَ��نْ��زُل ال َص��ْف��َراءُ
… … … … … … … … … …
َألْالءُ اْل��بَ��يْ��ِت ِف��ي وْج��َه��ا ِم��ْن َف��الَح ُم��ْع��تَ��ِك��ٌر َوال��لَّ��يْ��ُل ِب��ِإبْ��ِري��ِق��َه��ا َق��اَم��ت
إِْغ��َف��اءُ ِب��اْل��َع��يْ��ِن أَْخ��ذَُه��ا َك��أَنَّ��َم��ا َص��اِف��يَ��ًة اْإلِبْ��ِري��ِق َف��ِم ِم��ْن َف��أْرَس��َل��ْت
اْل��َم��اءُ َش��ْك��ِل��َه��ا َع��ْن َوَج��َف��ا َل��َط��اَف��ًة يُ��الِئ��ُم��َه��ا َم��ا َح��تَّ��ى ال��َم��اء َع��ِن ��ْت َرقَّ
وأَْض��واءُ أَنْ��َواٌر تَ��َولَّ��َد ح��تَّ��ى َل��َم��اَزَج��َه��ا نُ��وًرا ِب��ه��ا َم��زْج��َت َف��َل��ْو
َش��اءُوا ِب��َم��ا إِالَّ يُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم َف��َم��ا َل��ُه��ْم ال��زََّم��اُن َداَن ِف��تْ��يَ��ٍة َع��َل��ى َداَرْت
َوأَْس��َم��اءُ ِه��نْ��د ِب��َه��ا تَ��ح��لُّ ك��انْ��َت ِل��م��نْ��ِزل��ٍة أَبْ��ِك��ي َوال أَبْ��ِك��ي ِل��ِت��ْل��َك
��اءُ َوال��شَّ اْإلِبْ��ُل َع��َل��يْ��َه��ا تَ��ُروَح َوأَْن َل��َه��ا اْل��ِخ��يَ��اُم تُ��بْ��نَ��ى أَْن «ِل��ُدرَّة» َح��اَش��ا
أَْش��يَ��اءُ َع��نْ��َك َوَغ��ابَ��ْت َش��يْ��ئً��ا َح��ِف��ْظ��َت َف��ْل��َس��َف��ًة اْل��ِع��ْل��م ِف��ي يَ��دَِّع��ي ِل��م��ْن َف��ُق��ْل
إِْزراءُ ال��دِّي��ِن ِف��ي ح��ْظ��َرَك��ُه َف��ِإنَّ َح��ِرًج��ا ً ام��رأ ُك��نْ��َت إِْن اْل��َع��ْف��َو تَ��ْح��ُظ��ِر ال
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فليس صادًقا؛ تمثيًال العرص هذا تمثل كيف قرصها، عىل القصيدة هذه إىل فانظر
يف جميًعا الناس ألسنة عىل تجري مألوفة كلها ألفاظها وإنما غريب، واحد لفظ فيها
تخطر ال حرضية كلها معانيها وإنما بدوي، واحد معنى فيها وليس العادية، أحاديثهم
يف بل ولعب، جد من املدن أهل رءوس يمأل بما رءوسهم وامتألت املدن يف نشئوا ملن إال
عىل يبكي أن يريد فهو الشعرية؛ وأساليبه القديم العرص كل ينكر بيت القصيدة هذه

والدمن: األطالل عىل ال الخمر

وأَْس��َم��اءُ ِه��نْ��ٌد ِب��َه��ا تَ��ُح��لُّ َك��انَ��ْت ِل��َم��نْ��ِزَل��ٍة أَبْ��ِك��ي َوَال أَبْ��ِك��ي ِل��ِت��ْل��َك

الذي البيت يف اإلباحة هذه رأيت مفصًال، درًسا القصيدة هذه تدرس أن أردت فإذا
وتأييدها؛ اإلباحة هذه نرص يف نفسه بالدين يعتز بيتًا القصيدة آخر يف ورأيت نروه، لم
من يقنط أن دون اختالفها عىل باللذات يستمتع وأن فاسًقا، ماجنًا يكون أن يريد فهو
العفو أمر يف تشددهم املعتزلة من وأصحابه «النظَّام» صديقه عىل ينكر وهو هللا، رحمة
ذلك املذنبني، أمام العفو باب يفتحون الذين السنة أهل مذهب ويؤثر والتوبة، والخطيئة
الشباب مقتبل يف يلهوا وأن واآلخرة، بالدنيا يفوزوا أن يريدون وأصحابه شاعرنا ألن
عىل يغلقون املعتزلة وكان هللا، عفو وانتظروا واستغفروا تابوا الكرب أدركهم إذا حتى

املجون. وأهل الشعراء عنهم انرصف إذا عجب فال الباب، هذا الناس
ويلومونه يعطونه فأخذوا أصحابه، إليه اختلف املوت حرضه ملا نواس أبا إن ويقال:
فقال: اآلخرة، من أيأسه حتى بعضهم وغال الشيطان، طاعة يف عمره من أنفق ما عىل

هللا. عفو له يضمن حديثًا وروى النهوض، وتكلف اسندوني،
فعل عما فسأله املنام يف رآه أحدهم ألن الجنة؛ دخل أنه موته بعد الرواة تحدث وقد
موته، مرض يف قالها والند الزهد يف األبيات وهذه قلتها، بأبيات يل غفر فقال: به، هللا
نواس. أبي لزهد نعرض حني لها وسنعرض وسادته، تحت وجدت أنها الرواة وزعم

قرأ من نفس يف إال توجد، أن يمكن ال معاني القصيدة هذه يف كله هذا جانب إىل
قوله: إىل فانظر واملتفلسفني؛ املتكلمني وخالط اليونانية الفلسفة

اْل��َم��اءُ َش��ْك��ِل��َه��ا َع��ْن َوَج��ف��ا َل��َط��اَف��ًة يُ��الِئ��ُم��َه��ا َم��ا ح��تَّ��ى اْل��م��اءِ ع��ِن ��ْت َرقَّ
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ويف يتجزأ، ال الذي الجزء يف يتكلمون كانوا حني النظام وغري «النظام» أسلوب فهذا
أنوار تولد «حتى قوله: وكذلك ومباينة، مالءمة من بينها وفيما ولطافتها، األجسام كثافة
والبيت خاص، بنوٍع املعتزلة واصطالحات املتكلمني ألفاظ من التولد فلفظ وأضواء»

القصيدة: هذه من األخري

إِْزراءُ ال��دِّي��ِن ِف��ي ح��ْظ��َرَك��ُه َف��ِإنَّ َح��ِرًج��ا ً ام��رأ ُك��نْ��َت إِْن اْل��َع��ْف��َو تَ��ْح��ُظ��ِر ال

أهل ومذهب املعتزلة مذهب صاحبه: بإزاء أحدهما كالميني ملذهبني وضًعا إال ليس
السنة.

تمثلها ولكنها نواس، أبي أيام بغداد يف الشعرية الحياة تمثل إذن القصيدة هذه
قلناه ما تثبت بينة صورة منها تتخذ وأن الحياة هذه تفصيل أردت فإذا مجمًال، تمثيًال
يف األدبية الجماعات حياة تدرس أن وجب وإباحة، عرصشك كان قد العرص هذا أن من
فرنسا يف «Les Salon Litéraires األدبية «الصالونات يشبه يشء وهي والبرصة بغداد

اآلتي. األسبوع يف هذا عن وسنحدثك عرش، الثامن القرن إبان
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اخلامس الفصل
واملحدثون1 القدماء

الفرس سبق فقد كثرية، وجوه من اليونان مع الرومان كأمر الفرس، مع العرب أمر كان
األمة لسلطان يخضعوا أن قبل موفور، بنصيٍب منهما وأخذوا والنظام، الحضارة إىل
الجهاد كان الفرس، بالد يف للعرب هللا ومكَّن الفتح، وكان اإلسالم، جاء فلما العربية،
املرتفة الحياة بني والخشونة، اللني بني العربية، والبداوة الفارسية الحضارة بني والتغالب

الهينة. الساذجة والحياة املعقدة،
اللني يؤثر الناس فكل موضوعة، املادية الحياة كانت حني عنيًفا الجهاد هذا يكن لم
وإنما بالعدم، اإلثراء يستبدل أن ويحرصعىل البؤس، عىل النعمة ويفضل الخشونة، عىل
النضال فاشتد له، موضوًعا العقلية الحياة كانت حني العنف بعض عنيًفا الجهاد كان
والسنن العادات وأنصار املوروثة، العربية والسنن القديمة، العربية العادات أنصار بني
ظهر حتى ينقيض، يكد لم ولكنه الجهاد، هذا عرص للهجرة األول القرن وكان الفارسية،
وأخذ الخالصة، العربية البالد يف وينحرص أمامه، ينهزم القديم وأخذ الجديد، انتصار
التي البالد من وغريهما والشام العراق يف منازع، وال رشيك بال يسود الحضارة سلطان
بعد الرومان كانت وكذلك إليها، العرب وصول قبل متحرضة وكانت للعرب، خضعت

.١٩٢٣ يناير ١٣٤١ / ١٠ سنة األوىل جمادى ٢٣ األربعاء يوم يف بالسياسة نُرشت 1



األربعاء حديث

فتحوا اليونان ولكن سياسيٍّا، فتًحا اليونان بالد الرومان فتح فقد اليونان، أخضعوا أن
هوراس. الروماني الشاعر قال كما أدبيٍّا، فتًحا روما

طبقاتهم اختالف عىل املدن أهل من العرب رغبة فيها واشتدت الحضارة، انترصت
وتناول والعقلية، املادية الحياة تناول ا، عامٍّ االنتصار هذا وكان االجتماعية، ومنازلهم
تفكري شديدة مخالفة تخالف بطريقة املحدثون العرب ففكر الشعور، حياة معهما
وظهرت آبائهم، عيشة تخالف عيشة وقصورهم دورهم يف كذلك وعاشوا القدماء، العرب
هذا لسان فتغري وشعورهم، حسهم كله لهذا وتغري الفلسفة، ورضوب العلوم عندهم

شعًرا. أو كان نثًرا األدب، وهو الشعور، وهذا الحس
واستهتار، عرصشك كان قد العبايس العرص أول أن املايضإىل الفصل يف أرشنا وقد
قاعدة لنفسه يتخذ فلم الجديد، إىل اطمئنانه يشتد ولم قديمه، فيه العربي العقل أنكر
باللذات، واستمتع كارًها، اآلالم فاحتمل يوم، إىل يوٍم من عاش وإنما الحياة، يف ثابتة
ميرسة اللذات هذه وكانت مختلفة، كثرية اللذات هذه وكانت منها، مستزيًدا فيها، راغبًا
هذه تكن ولم واملرأة، الرجل بني االجتماعية الصالت لذة هناك فكانت عليه، موفورة له،
وإنما عسريًا، إليها الوصول يكن ولم فارسية، غري أو فارسية كانت وإنما عربية، املرأة
بالهبة تنال كانت ما وكثريًا وتشرتى، تباع املرأة كانت فقد ميسوًرا؛ سهًال شيئًا كان

والعطاء.
بعد قد متحرضة، أعجمية كانت وإنما بدوية، تكن ولم عربية املرأة هذه تكن لم
الحياة تلطيف يف وافتنت مزاجها، وصفا طبعها فرقَّ بالحضارة، وبالدها أهلها عهد
كانت وإنما جاهلة، تكن ولم النعيم، وصنوف اللهو رضوب اخرتاع ويف وترفيهها،
اإلنتاج، عظيمة واسعة تجارة الوقت ذلك يف وجدت فقد متقنًا؛ تعلًما ومتعلمة متعلمة،
عىل تدريب أحسن ويدرب تعليم، أحسن يعلم فكان التجارة، هذه موضوع الرقيق وكان
حريصة الشخصية، بكرامتها محتفظة حرة، املرأة هذه تكن ولم املختلفة، الحياة فروع
يباع كما وتشرتى، تباع ممتهنة، مبتذلة كانت وإنما السيدة، منزلة لها تكون أن عىل

ويشرتى. املتاع
احتياط، وال قصد غري يف به يستمتعون اللذة، من النوع هذا يف مندفعني العرب وكان
ولذات الرشاب، ولذات الطعام، لذات األخرى، اللذات توجد كانت اللذة هذه جانب وإىل
وآثار الفرس آثار لهم ترتجم كانت العقلية، اللذات توجد كانت ثم اللباس، ولذات األثاث،
يفهمون، وما يقرءون بما العملية حياتهم يف ويتأثرون ويفهمون، فيقرءون اليونان،
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فيها، ترغب أو القديمة، الحياة سلطان تؤيد أن املرتجمة اآلثار هذه شأن من يكن ولم
فال سخًطا، وعليها بغًضا، لها الناس قلوب وتمأل منها، وتنفر عنها، ترصف كانت وإنما
عيشة عىل وتفكريهم، الفرس وغري الفرس عيشة العرب من املحدثون هؤالء آثر جرم
كل من يسخرون كانوا الذين والفالسفة والكتَّاب الشعراء هؤالء ووجد وتفكريهم، العرب
دهًرا، معه يأمنون آخر، حينًا ويرسون حينًا بذلك يجهرون جديد، بكل ويحتفلون قديم،
أكان يبايل ال كان الذي إياس» بن «مطيع وجد وقت، إىل وقٍت من املوت سبيله يف ويلقون
مرذول مبتذًال ممتهنًا أم العرض، نقي كريًما حرٍّا أكان يبايل وال عفيف، غري أم عفيًفا
اللذة يأخذ كان وإنما بدنيا، وال بدين يحفل يكن لم الذي عجرد» «حماد ووجد السرية،
والتهتك، املجون يف أرسف والذي سبيًال، تنويعها إىل استطاع ما وينوعها وجدها، حيث
املشهورة األبيات هذه إال ذلك عىل ا ردٍّ حماد يجد فلم به، ر وشهَّ حنيفة أبو المه حتى
واملعصية: اإلثم يف شاركه ما كثريًا وأنه النسك، حديث بأنه حنيفة أبا فيها يتهم التي

َوانْ��ِت��َق��اِص��ي َش��تْ��ِم��ي ِب��َغ��يْ��ِر ـ��مُّ يَ��ِت��ـ ال نُ��ْس��ُك��َك َك��اَن إِْن
َواْألََق��اِص��ي اْألََدان��ي َم��َع ـ��َت ـْ ش��ئ�� ح��يْ��ُث ِب��ي َوُق��ْم َف��اْق��ُع��ْد
اْل��َم��َع��اِص��ي َع��َل��ى اْل��ُم��ِق��ي��ُم َوأَنَ��ا َزكَّ��يْ��تَ��ِن��ي َف��َل��َط��اَل��م��ا
ال��رَّص��اِص أَبَ��اِري��ِق ف��ي ـ��ِط��ي ـْ َونُ��ع�� نَ��أُْخ��ذَُه��ا أَيَّ��اَم

القول يف إثم كل من حظهما يقاسمهما كان الذي زياد» بن «يحيى رفيقهما ووجد
أي الطني، عىل النار يؤثر كان الذي «بشار» وظهر وأناب، فتاب الكرب، أدركه ثم والعمل،
واملجون، الفسق وصف يف مهر والذي اإلسالم، ويزدري القديم، الفرس دين إىل يميل كان
عليهم يفسد كان ألنه الناس؛ أرشاف الخليفة، إىل منه، شكا وحتى املهدي، حبسه حتى
فأبى الرشيد، عىل منادمته عرضت الذي األسدي» الُحباب بن «والبة ووجد نساءهم،
ومصدر األخالق، وال القوانني بنرشها تسمح ال ألفاظ يف وإشفاقه إباءه وأعلن وأشفق،
عىل عاقبته الرشيد خاف إعالنًا وفجوره، بغيه فيه أعلن لوالبة، شعر واإلشفاق اإلباء هذا
عن مجلسه يجل كان ولكنه شك، غري من مازًحا الرشيد وكان الرواة، ذكر فيما نفسه،
هذا، الحباب بن لوالبة تلميذًا نواس أبو وكان فسقه، يسرت ال الذي الشاعر، هذا مثل

معانيها. بأشنع اإلباحة عنه أخذ إنه قل: بل واللفظي، العميل الفسق أخذ وعنه
أشد كانت أخرى طبقة أسمائها بعض ذكرنا التي الطبقة هذه بعد وجدت ولقد
من نواس» «أبو وكان االستتار، عىل حرًصا منها وأقل فجوًرا، منها وأكثر مجونًا، منها
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الوليد» بن و«مسلم األحنف» بن و«العباس «الرقايش» معه وكان الطبقة، هذه زعماء
معصية، يف يسترتون ال الناس هؤالء كان الشعراء، من وغريهم الخليع» و«الحسني
والبرصة والكرخ بغداد بني وآثامهم بمعاصيهم يتنقلون وكانوا فاحشة، عن يكفون وال
ترتكهم، حتى يرتكوها لم أخذوها فإذا وجدوها، حيث اللذة يأخذون كانوا والرقة، والكوفة
الخليفة، غضب وقت إىل وقٍت من أصابهم وربما دينًا، وال خلًقا ذلك يف يخشون ال وكانوا
يستأنفوا أن إال هي فما العفو، ينالهم حتى السجن، إىل اضطروا أو حينًا، فاسترتوا
ألنها التاريخية قيمتها لها ولكن — أعتقد فيما — منتحلة قصة هذا ومن األوىل، سريتهم

الخلفاء. يف الطبقة هذه رأي تمثل
بماذا يل: فقال املنام، يف بشاًرا رأيت األمني حبسني ملا قال: أنه نواس أبي عن روي

بقويل: قلت: األمني؟ يعني — الغالم هذا حبسك

ال��َج��ْه��ُر أَْم��َك��َن إِذَا ِس��رٍّا تَ��ْس��ِق��ِن��ي َوَال ال��َخ��ْم��ُر ِه��َي ِل��ي َوُق��ْل َخ��ْم��ًرا َف��اْس��ِق��ِن��ي أَال

إليهم نقل من هللا لعن بنفسه، بدأ هال به؟ يجاهر وهو شيئًا عليك أََويحظر فقال:
بقويل: قال: املهدي؟ جده حبسك فبماذا فقلت: امللك،

ُص��بُ��َح��ا َوَراءَُه إِنَّ وال��لَّ��يْ��َل نُ��ُج��َح��ا ِب��َه��ا تَ��نَ��ْل اْل��ُه��ُم��وم َق��اِس
َج��َم��َح��ا َم��ا بَ��ْع��َد يَ��ْس��َل��ُس ��ْع��ُب وال��صَّ ُم��يَ��اَس��َرة إِل��ى ال��نِّ��س��اءِ ُع��ْس��ُر

بقويل: قال عنك؟ أفرج فيم قلت:

َف��ديْ��تُ��ْه َج��اِريَ��ٍة َوْج��ِه ِم��ْن َرأَيْ��تُ��ْه َح��َس��نً��ا َم��نْ��َظ��ًرا يَ��ا
بَ��َك��يْ��تُ��ه َوَم��ا َع��َل��يَّ بَ��َك��ى ِن ال��بَ��نَ��ا َرْخ��ِص ��ٍب َوُم��َخ��ضَّ
َط��ويْ��تُ��ْه َوَق��ْد ��بَ��اِب ال��شَّ بُ��ْرد تَ��ُس��وُم��ِن��ي إِل��يَّ ب��َع��ثَ��ْت
نَ��َويْ��تُ��ه وال َص��بْ��وُت إِْن َم��ا َس��ِري��رتِ��ي َربِّ َوال��ل��ِه
أَت��يْ��تُ��ه َوَم��ا اْل��بَ��الءُ َع��َرَض وُربَّ��َم��ا َع��نْ��ِك أَْع��رْض��ُت
أَبَ��يْ��تُ��ه َش��يْ��ئً��ا أَبَ��ى َوإِذَا أَبَ��ى َق��ْد اْل��َخ��ِل��ي��َف��َة إِنَّ
ع��َص��يْ��تُ��ه َف��َم��ا ال��نِّ��َس��اءِ ِع��ِن ُم اْل��ُه��َم��ا اْل��َم��ِل��ُك َونَ��ه��اِن��َي
َرأَيْ��تُ��ه َرأْيً��ا َوَال َع��ْه��ًدا أِض��ْع َوَل��ْم َوَف��يْ��ُت بَ��ْل ال
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أيًضا: وبقويل

َش��َج��ِن��ي ِف��ي َع��َل��يَّ َض��يْ��ًم��ا ـ��تَ��َم��ْل��ُت ـْ اح�� َم��ا اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة ِرَض��ا َل��ْوال َوال��ل��ِه
َح��س��ِن َم��ْج��ِل��ٍس ك��لِّ ِف��ي َه��ِر َوال��ِم��ْز وال��رَّاِح ال��رَّيْ��َح��اِن بَ��يْ��َن ِع��ْش��ُت َق��ْد
ال��لَّ��ِق��ِن ��ِق ال��ُم��َوفَّ َص��ِن��ي��َع نَ��ْف��ِس��ي َف��انْ��َص��رَف��ْت ال��َم��ْه��ِديُّ نَ��َه��اِن��ي ث��مَّ

فقلت: أمامي وبشار األبيات، حفظت وقد فانتبهت

وأَْع��َربَ��ا ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ِف��ي ��ا َع��مَّ َوأَْع��َربْ��ُت وأَْع��تَ��بَ��ا اإلِم��ام أَْع��تَ��بْ��ُت أََع��اِذَل
َوأَْش��ربَ��ا ال��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَم��ي��ُر ِل��يَ��أْبَ��ى أَُك��ْن َف��َل��ْم أَِج��ْزَه��ا ِل��َس��اِق��ي��َه��ا َوُق��ْل��ُت

أيًضا: وقلت

َق��ْص��ِف وََع��ْن َط��َرٍب َع��ْن وتَ��نَ��حَّ َع��ْرٍف ذَا َواْع��ِص اْل��َخ��ِل��ي��َف��َة أَِط��ِع

األمني أن تنَس وال سببها، بشار الشيخ وكان منجياتي، إحدى األبيات هذه فصارت
قد كان الرشيد إن ويقال: كلًفا، به نواس أبو وكان ينادمه، كان نواس أبا حبس الذي
يوًما: نواس أبو له فقال للكسائي، صديًقا نواس أبو وكان األمني، تأديب الكسائي كلف

األمني. أقبِّل أن أحب
بل باإللحاح، يكتف ولم نواس، أبو فيه وألح منه، وأشفق لذلك، الكسائي فجزع

وهما: الرشيد، إىل سريفعهما أنه وأظهر البيتني، هذين وصنع أنذر

َوال��ذيِّ��ِب ��ْخ��ل ال��سَّ بَ��يْ��َن ال��دَّْه��َر ي��ْج��َم��ِع ال َص��اِل��َح��ًة ال��ل��ُه ج��َزاُه ِل��ْإلَِم��اِم ُق��ْل
ِط��ي��ِب ِم��ْن ��ْخ��ِل ال��سَّ ِف��ي َم��ا يَ��ْع��َل��ُم َوال��ذِّي��ُب َغ��ْف��َل��تُ��ُه ال��ذِّي��ِب وَه��مُّ ِغ��رٌّ ��ْخ��ُل ال��سَّ

كأنك أقبل ثم الغيبة، أطل له: فقال نواس، ألبي واحتال الكسائي، جزع فاشتد
يف فقال خرج، ثم نواس، أبو ففعل فتقبله! األمني ويعانقك فأعانقك، سفر، من قادم

شعًرا. ذلك
تستطيع ما إىل بالقياس يذكر شيئًا هو ليس والذي لك، رويته الذي القليل فهذا
العرص هذا يف الناس هؤالء وصل حد أي إىل لك يبني املختلفة، األدب كتب يف تقرأه أن
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حياء ذلك عن يزجرهم وال باللذة، واالستمتاع الحرية، يف واالندفاع والتهتك املجون من
دين. وال

فيه كثر عًرصا العرب يعرف فلم األدب، وربح التطور، هذا من األخالق خرست
املجون، كثرة من كان ثم العرص… كهذا وألوانه، فنونه يف الترصف الشعر وأتقن املجون
فن ظهر أن تلته، التي والعصور العرص ذلك يف الخلق فساد من كان أصح، بعبارة أو
أمية، بني أيام يف وال اإلسالم، صدر يف وال الجاهلية، يف معروًفا يكن لم الغزل من جديد
عندما الفارسية الحضارة هذه أنشأته أثر هو العباسية، الحضارة آثار من أثر هو وإنما
الفن وهذا بغداد، يف سلطانهم فاستقر إليها، العرب انتقل عندما أو العرب، خالطت

الفصل. هذا غري يف خصائصه عن سنحدثك الذي بالغلمان» «الغزل هو الجديد
وصلوا ما لك وصفنا الذين الناس، هؤالء أن نالحظه، أن اآلن يعنينا الذي وإنما
يجتمعون، كانوا واللهو، املجون يف وإرساف يشء، بكل وعبث يشء، كل يف شك من إليه
فيها غضة، ناعمة اجتماعاتهم وكانت أسالفهم، يجتمع كان مما أكثر كثريًا ويجتمعون
يقرتف، إثم أو تدار، كأس عىل إال لذة، عىل إال يجتمعون ال كانوا الرتف، وفيها اللهو،
واللغة الدين وكان ونثًرا، شعًرا فيها يتحدثون اجتمعوا، إذا حديثهم واآلثام اللذة وكانت
اإلماء كان فقد النساء؛ من دائًما تخلو اجتماعاتهم تكن ولم أيًضا، حديثهم والفلسفة
بيوت ويف واألديار، الحانات يف يجتمعون وكانوا عظيم، بنصيٍب منها يأخذن الظريفات

ويتحدثون. فيلذون الخاصة، بيوتهم ويف والوزراء األمراء
األدب يف عظيم أثٍر من هذه ألحاديثهم كان ما بمقدار تتكهن أن تستطيع فأنت
كانت الروح، ثقيلة وال متكلفة، غري عذبة األحاديث هذه كانت العربي، والعقل العربي
شغفهم وشدة اللذات، عىل حرصهم وقوة وشعورهم، عقولهم فتمثل عفًوا، عنهم تصدر
بك وصلنا وإنما الغريبة، األندية هذه عن بعد نحدثك لم ولكنا تمثيل، أحسن بالجديد

اآلتي. األسبوع يف إليهم لنستمع اليوم، فلتنتظر أبوابها، من باٍب إىل
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واملحدثون1 القدماء

العباس بني أيام لها كان التي األدبية، األندية إىل املايض األسبوع يف الحديث بنا انتهى
تجتمع األندية هذه تكن لم النسيان، ينالها لن الشعر عىل ويد يمحى، ال األدب يف أثر
كانت االجتماع، لها يتاح حيث تجتمع كانت وإنما معروفة، منازل أو معينة، أماكن يف
هذه يف كان ما وبني املختلفة، العراق مدن بني وهزلها وبجدها وعلمها، بأدبها تنتقل
اإلثم، وبيوت الحانات ومن واملساجد األديرة ومن والبساتني الحدائق من وضواحيها املدن
وكانت الدولة، وكبار والقادة والوزراء الخلفاء قصور يف خاص بنوٍع تجتمع وكانت

املاضية. األحاديث يف بعضهم لك سمينا الذين الناس هؤالء من تتألف
يف يلقون يشء، بكل والعبث يشء، كل يف بالشك املمتازون الناس هؤالء وكان
وال تعبث وال تشك ال الناس من أخرى طبقات املساجد ويف والوزراء الخلفاء مجالس
وعلماء والرواة املتكلمني يلقون وكانوا واملحدِّثني، الفقهاء يلقون كانوا املجون، تتعاطى
األمراء وبمهارة العلماء، هؤالء بجد متأثرة املجالس هذه يف أحاديثهم فكانت اللغة،
يمعنون كانوا فيما يمعنون وقلما هزله، إىل القول جد يتجاوزون قلما فكانوا والوزراء،
كانوا مجون، يعدله ال الذي واملجون له، حد ال الذي الفحش من أنفسهم إىل خلوا إذا فيه
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وينقدون الشعر، يروون فرتاهم فيه، فيحسنون الحياة جد يتناولون املجالس هذه يف
والوزراء واألمراء الخلفاء ويتناولون وغرائبه، الحديث بطرائف ويتحدثون الشعراء،
ذهبوا خرجوا فإذا الدنيا، بخريات أيديهم امتألت وقد فيخرجون الثناء، ورضوب باملدح

والفسوق. اللذة ويف واللعب، اللهو يف ينفقونه حيث إىل العطاء من كسبوا بما
الشك بأن نعرتف أن إىل يضطراننا للتاريخ الوفاء وحسن اإلنصاف، أن ترى فأنت
جانب وإىل يقني، الشك جانب إىل كان وإنما العرص، ذلك يف يشء كل يكونا لم واملجون
الفقهاء وكان ويعبثون، يشكُّون عام بوجٍه واألدباء والكتاب الشعراء كان جد، الهزل

فيه. ويغلون الجد يؤثرون مستيقنني، والرواة واملتكلمون
حكًما عليه بها تحكم صادقة، صورة العرص هذا من تتخذ أن أردت إذا ولكن
إىل رجوعك من أكثر والكتاب، الشعراء هؤالء إىل ترجع أن إىل مضطر فأنت صادًقا؛
ويعربون ا، حقٍّ الجماعة يمثلون والكتاب الشعراء ألن والرواة؛ واملتكلمني الفقهاء هؤالء
شاعًرا أن أفتظن الحياة، رضوب من فيه تضطرب ما ويصفون وميولها، أهوائها عن
مدن من وغريها بغداد، يف الناس به يفتن حتى الشهرة من بلغ ما يبلغ نواس كأبي
ويتناشدونه، شعره فيحفظون ومرص، الشأم إىل ذهب حني ومرص الشأم يف بل العراق،
ثم معروف، قائل له وليس ومجون هزل فيه شعر من أعجبهم ما كل إليه يضيفون ثم
يف عنه ويتحدثون القصص، له وينتحلون الروايات، عنه يروون بل بذلك، يكتفون ال
الحياة، ونعيم للذة مثاًال نواس أبا يتخذون الناس أن أفتظن باألعاجيب، واللهو اللعب
كال! الصافية؟ ومرآتهم الصادق، لسانهم نواس أبو يكن لم إذا الكلف هذا به فيكلفون
طبقات وبني الشعراء، هؤالء بني تصل كانت قوية حقيقية صلة أن يف شك من ليس
من الطبقات لهذه يخطر ملا صادقني، تراجمة الشعراء هؤالء وتجعل املختلفة، الناس
ورواة واملتكلمون الفقهاء كان حني يف عواطف، من نفوسها يف يضطرب وما خواطر،
الحديث وعىل يمحصونه، الكالم وعىل يستنبطونه، الفقه عىل عاكفني واألخبار الحديث
بلسان ينطقون ال هذا يف وكانوا الناس، بني ويذيعونها يتلقطونها األخبار وعىل يروونه،
عليه. ويعكفون به، يعنون الذي العلم إال يمثلون وال أحد، رأي عن يعربون وال أحد،

نذكر حني االحتياط، بعض ونحتاط الشك، بعض نشك أن علينا وجب ربما بل
ولكن ا، حقٍّ واألتقياء األبرار منهم كان فقد والتقوى، الرب يف وإمعانهم العلماء هؤالء ورع
من ودينًا برٍّا للناس ويظهرون لذاتها، ويتذوقون الحياة يحبون الذين أيًضا منهم كان

كثري! يشء ورائهما
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ونديمه، املأمون قايض كان الذي أكثم» بن «يحيى أخبار من يروى ما تذكر ولعلك
وبني بينه كان وما املثنى»، بن معمر عبيدة «أبي أخبار من يروى ما تذكر ولعلك
فيه يمعنون كانوا وما أنفسهم، الخلفاء أخبار من يروى ما تذكر لعلك بل الشعراء،
لنا آن ولقد األتقياء، األئمة مظهر يظهروا أن من ذلك يمنعهم أن دون ولعب، لهٍو من
الرشيد؛ وأمثال الرشيد أمر يف نفسه خلدون ابن به يخدع كان بما أنفسنا نخدع أال
الحج بني خالفته أمىض وأنه ركعة، مائة يوم كل يف يصيل كان الرشيد أن تحدثوا فقد
كان أنه من إليه أضيف مما الرشيد لتربئة يكفي وحده هذا أن خلدون ابن فظن والغزو،
كلها، صحت ربما طاهرة، وخصاًال نقية، خالًال املأمون عن ذكروا وكذلك ويسكر، يلهو

الخمر. ويرشب يلهو أن من املأمون تمنع لم ولكنها
الناس من لكثرٍي فكان ونفاق، رياء عرص وكان ومجون، العرصعرصشك هذا كان
للخاصة واآلخر والتقوى، الجد مظهر وهو والجمهور، للعامة أحدهما مختلفان: مظهران
حريتها للشهوات فيه وترتك العذار، فيه يخلع الذي واملجون، اللهو مظهر وهو وألنفسهم،

املطلقة.
أصدق املجون ويعلنون بالشك، يجهرون كانوا الذين الشعراء هؤالء كان فقد وإذن
وكبار والوزراء والخلفاء العلماء من فيه يعيشون كانوا الذي للعرص تمثيًال وأصح لهجة
عرفه فقد بغداد؛ عىل وال العباسيني، عىل وال العرب، عىل مقصوًرا هذا وليس الدولة،
هذا؟! يف نطيل لنا وما وباريس، وروما أثينا وعرفته واألوروبيون، والرومان اليونان
الرشيد عرص لتفهم عرش، الرابع ولويس وأغسطس بريكليس عرص تقرأ أن ويكفي

واملأمون. واألمني
مقياًسا نتخذهم أن فلنا صحيًحا، تمثيًال عرصهم يمثلون إذن الشعراء هؤالء كان
واملجون الشك يحدث لم العباس بني أيام الحياة تغري ولكن العرص، هذا عىل للحكم
وغريَّ آخر، شيئًا أيًضا أحدث وإنما فحسب، الناحية هذه من الشعر يغري ولم وحدهما،
للعواطف أطلق ألنه النفس، يف عما التعبري يف سهولة أحدث أخرى؛ ناحية من الشعر
الدين رقيب ضعف … واألهواء العواطف هذه بوصف األلسنة فانطلقت حريتها؛ واألهواء
أحبوا، كما الناس ففكر أيًضا، السيايس السلطان رقيب وضعف الحياة، عن واألخالق
واستفادت أحراًرا، السياسة وتركتهم السياسة، ألهل السياسة تاركني أحبوا، كما وعاشوا
الهزل، يف ويرسفون يعبثون كانوا وبينما ويلعبون، يلهون كانوا فبينما الحرية، هذه من

اإلسالمية. األقاليم جميع عىل ظلها وتبسط سلطانها، تقوِّي السياسية كانت
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تنافس العواطف حرية من ونشأ حرة، األلسنة فأصبحت حرة، العواطف أصبحت
وصفها، يف تنافس العملية، اللذة يف التنافس هذا من فنشأ إليها، واستباق اللذة، يف
أيهم تنافسوا لذة إىل اجتمعوا إذا الشعراء هؤالء وكان الوصف، هذا إجادة إىل واستباق
الرشب وصف يف صاحبه يسبق أيهم يتنافسون ثم الرشب، وغري الرشب يف صاحبه يسبق

القول. يف االفتنان معه وكثر اللذات، يف االفتنان كثر هنا ومن الرشب، وغري
تستطيع أصبحت التي العاطفة فإن نفسه؛ السبب لهذا الشعر ألفاظ تغريت ثم
وال تكلف غري من نفسها تصف أن تستطيع أصبحت رقيب، وال جناح غري من تحيا أن
الرشطة، من يستخفي أن دون جهًرا يرشب أن يستطيع الشاعر كان وإذا بالقديم، تقيد

عبيدة! أبي أو األصمعي سطوة يخىش أن دون يحب كما الخمر يصف ال له فما
أيرس الشعر قول وأصبح الشعراء، عند األذهان توقد اشتد أن كله هذا عن نشأ
القرن لهذا الشعرية النتيجة وكانت األخرى، العصور يف منه العرص هذا يف وأسهل
الناس هؤالء كان املاضية، العصور من لغريه منها وأعظم أضخم الهجرة من الثاني
القول إىل يوفقون كانوا ما وكثريًا نثًرا، ال شعًرا يتحدثون كادوا أو تحدثوا اجتمعوا إذا
وإىل ومتكلفه، اللفظ سخيف إىل يسقطون كانوا ما وكثريًا الطريف، والشعر البديع،
هذه يف يعنون ال كانوا فهم منهم، ينال أو يؤذيهم ذلك يكن ولم وفاتره، املعنى رديء
جهة، من وعواطفهم شعورهم بوصف يعنون كانوا وإنما إتقان، أو بإجادة املجالس

أخرى. جهٍة من والغلب وبالتفوق
إذا حتى وتتحدث، تتناشد مرة اجتمعت وقد الشعراء، من الجماعة هذه إىل فانظر
بيته، إىل الجماعة يدعو واحد كل فأخذ العشية؟ نحن أين منهم: واحد سأل الظهر كان
أشد إىل الجماعة تذهب وأن نثًرا، ال شعًرا الدعوة هذه تكون أن نواس أبو عليهم وعرض

الواسطي: رزين بن داود فقال كالًما، وأحسنهم إجادة، الشعراء

َك��ِن��ي��ِن بَ��يْ��ٍت َوِظ��لِّ َل��ْه��ٍو ِل��َم��نْ��ِزِل ُق��وُم��وا
َوال��ي��اس��م��ي��ِن ِج��ِس وال��نَّ��ْر اْل��َوْرِد ِم��َن ِف��ي��ِه
ال��َم��ْرَزُج��وِن َوَف��اِئ��ِح ذَِك��يٍّ ِم��ْس��ٍك وِري��ِح
َرِص��ي��ِن َع��ْق��ٍل وذاِت ُغ��نْ��ٍج ذَاِت َوَق��نْ��يَ��ٍة
َرِزي��ِن» «ابْ��ِن ُم��ْح��َك��ِم ِم��ْن َط��ِري��ٍف ِب��ُك��لِّ تَ��ْش��ُدو
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نواس: أبو وقال

ِل��َح��ي��ات��ي ِب��نَ��ا ُق��وُم��وا ِث��ق��اِت��ي إَل��يَّ بَ��ْل ال،
وَه��اِت َه��اَك ِب��َق��ْوِل َج��ِم��ي��ًع��ا نَ��َل��ذَّ ُق��وُم��وا
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
َص��الِة ك��لِّ َوْق��ِت ف��ي ُم��ُج��ونً��ا َف��ث��اِوُروُه

الخليع: وقال

اْل��َخ��ِل��ي��ِع َش��َراِب إَِل��ى ف��ُق��وُم��وا «اْل��َخ��ِل��ي��ِع» إَِل��ى
َرِض��ي��ِع َج��ْدٍي َوأَْك��ِل َل��ِذي��ٍذ َش��َراٍب إَِل��ى
َص��ِري��ِع ِب��اْل��َخ��نْ��َدِري��ِس رِخ��ي��ٍم أَْح��َوى َونَ��يْ��ِل
ال��رَّب��ي��ِع َغ��اِدي��اِت ُب َص��ْو َج��اَدَه��ا َرْوَض��ٍة ِف��ي
رِف��ي��ِع ك��لِّ َم��نَ��اَل َوِش��ي��ًك��ا تَ��ن��الُ��وا ُق��وُم��وا

الرقايش: وقال

«ال��رَّق��اش��ي» ِب��بَ��يْ��ِت َح��لَّ��ْت ُع��ق��اٍر َدرُّ ِل��ل��ِه
أَُح��اِش��ي ال ِب��ه��ا إِنِّ��ي اْح��ِم��َرار ذَاِت َع��ذَْراءَ
وُم��َش��اِش��ي ُم��َش��اَش��ُك��ْم وا َروُّ نَ��َداَم��اَي ُق��وُم��وا
اْل��ِك��ب��اِش ُس��وِد ِن��َط��اح ِب��َك��أٍْس ون��اِط��ُح��ونِ��ي
َوُم��َش��اِش��ي دِم��ي َل��ُك��ْم َف��ِح��لٌّ نَ��ك��ْل��ُت َف��ِإْن

الوراق: عمرو وقال

وَخ��ْم��ِر َس��َم��اٍع إَِل��ى «َع��ْم��ِر» بَ��يْ��ِت إَِل��ى ُع��وُج��وا
أَْم��ِر ُك��لِّ ِف��ي تُ��َط��اُع َع��َل��يْ��ن��ا ونَ��اِش��ج��اٍت
َوَص��ْق��ِر ب��اٍز َص��يْ��ِد ِم��ْن َوأَْش��َه��ى أَْج��َل��ى َف��َه��اَك
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َع��ْص��ِر َوْق��ُت َوال أُوَل��ى ع��َل��يْ��ُك��ْم َوَل��يْ��س ه��ذَا،

الخياط: الحسني وقال

«ُح��س��يْ��ن��ا» نَ��ُزور ِب��أَْن ع��َل��يْ��ن��ا ِع��نَ��اُن َق��َض��ْت
َع��يْ��نَ��ا َواْل��َق��ْص��ِف ِب��ال��لَّ��ْه��ِو َل��َديْ��ِه نَ��َق��رَّ وأَْن
َرأَيْ��ن��ا ِف��ي��َم��ا ـ��ُح��َس��يْ��ِن» ـْ «ال�� َك��َظ��ْرِف رأَيْ��نَ��ا َف��م��ا
َش��يْ��ن��ا َوب��اَع��َد ِم��نْ��ُه َزيْ��نً��ا ال��ل��ه َق��رََّب َق��ْد

عنان: وقال

َوأَْوَل��ى أَْح��َرى «ِع��نَ��اُن» َم��ْه��ًال أَُف��دِّي��َك َم��ْه��ًال
َوأَْح��َل��ى ال��نَّ��ِع��ي��ِم أَْش��َه��ى َل��َديْ��َه��ا تَ��ن��ال ِب��أَْن
وِح��الَّ ��َراِب ال��شَّ ِم��َن ح��َراًم��ا ِع��نْ��ِدي َف��ِإنَّ
َك��الَّ اْل��بَ��ِريَّ��ِة ِم��َن َس��َراِئ��ي ِف��ي تَ��ْط��َم��ُع��وا ال
ال أَْم ُح��ْك��م��َي أََج��اَز َخ��بِّ��ُرونِ��ي إِْخ��َوتِ��ي يَ��ا

تفضيل وفيه اللذة، عىل حث وفيه ترغيب، فيه كهذا، كالًما يقول واحد كل ومىض
به، معني غري بل متكلف، غري رشيق سهل لفٍظ يف أصحابه قاله كما ذلك يقول عنده، ملا
استبقوا، قد القوم أن نواس أبو فرأى الرضورة، يف أو اللفظي، الخطأ يف يسقط حتى

فقال: حانة، إىل بل أحد، بيت إىل يذهبوا أال فاقرتح صاحبه، أحد يسبق فلم

��اِر َخ��مَّ َم��نْ��ِزِل إَِل��ى ال��َك��ْرِخ إَِل��ى ُق��وُم��وا أََال
َع��طَّ��اِر ُج��ونَ��ِة إَِل��ى ك��اْل��ِم��ْس��ِك َص��ْه��ب��اءَ إَِل��ى
ِب��أَْش��َج��اِر َزْه��ٌر َل��ُه نَ��ْخ��ٌل ِب��ِه َوبُ��ْس��ت��اٍن
ِب��ِم��ْزَم��اِر أَتَ��ي��ن��اُك��ْم َل��ْه��ًوا أَْح��ب��بْ��تُ��ُم َف��ِإن

حياته يف العرص هذا به يمتاز كان ما عىل داللة الشعر هذا من أحسن أتريد
عواطف والشعور! التصور هذا عن وتعبريه وشعوره، تصوره يف بل واملادية، املعنوية
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البحث، يطل ولم صاحبها، عنها يبحث لم مألوفة سهلة ومعاٍن حر، كالم يصفها حرة
تنسيقه. وال نظمه وال تخريه يتكلف لم لفظ يف فأظهرها نفسه، يف وجدها وإنما

الشك، أربع: بخالل األدبية حياته يف يمتاز كان إنما العرص هذا أن ترى فأنت
اللفظ. وسهولة العواطف، وحرية واملجون

الذي نواس، أبو هو املثال فهذا ويشخصه، العرص هذا يخترص مثاًال أردنا وإذا
كله. العرص هذا درس إىل سبيًال الخاص درسه سنتخذ
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نواس أبو واملحدثون:1 القدماء

يف وكتبوا اإلنكار، يف وألحوا األربعاء، حديث السياسة وعىل علينا الناس بعض أنكر
ونعدل الحديث، هذا نصلح أن السياسة وإىل إلينا ويطلبون إنكارهم، يعلنون الصحف
من الحديث هذا يف نرويه ما أن وزعموا الجد، إىل الهزل وعن الخري، إىل الرش عن به
الطاهرة، لقلوبهم مدنس الشباب، ألخالق مفسد آخر، حينًا ومجونهم حينًا، الشعراء شك
الثاني القرن نصف حني مخطئون، متكلفون أنا فزعموا منه، أكثر إىل هذا وتجاوزوا
يأخذون يكادون ال أحراًرا، فيه كانوا الناس وأن ومجون، شك عرص كان بأنه للهجرة
الشعراء من طائفة اتخذنا قد وأننا مخطئون، أننا زعموا دين، أو بخلق اللهو يف أنفسهم
العلماء عن وأعرضنا فيه، عاشوا الذي للعرص مقياًسا فجعلناهم وزن، لهم ليس املاجنني

يشء. يف اإلنصاف من هذا وليس قالوا الحديث، وأصحاب الجد وأهل والفقهاء
حديث ولعل لكاتبيه، ونشكره عنه، نعرض شتم إىل وتجاوزوه كله، هذا كتبوا
ذلك يف بينا فقد الوجوه؛ بعض من الكاتبني، هؤالء عىل الرد عن يغنينا املايض األربعاء
وأصدق تمثيًال، له أشد وكانوا ا، حقٍّ عرصهم يمثلون كانوا الشعراء هؤالء أن الحديث
ارتفاع عىل العلماء هؤالء وأن الكالم، وأصحاب واملحدثني الفقهاء من تصويًرا، لحياته

.١٩٢٣ سنة يناير ١٣٤١ / ٢٤ سنة اآلخرة جمادى ٧ يف بالسياسة نُرشت 1
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مخلًصا ورًعا كان منهم كثريًا أن وعىل والسياسية، االجتماعية ومنازلهم العلمية، أقدارهم
لها كما ولها الشعراء، شك كما شك من بينهم من يكون أن يأمنوا لم السرية، طيب

جهرهم. يف الشعراء بها استمتع كما رسه، يف الحياة بلذات واستمتع الشعراء،
سادتنا نلفت وإنما فيه، والخوض الحديث هذا إعادة إىل حاجة يف إذن فلسنا
الشباب، هذا عىل إشفاًقا منا أشد ليسوا أنهم إىل وطهارته، الشباب أخالق عىل املشفقني
أن نحب ولسنا التحرج، هذا يف رأيهم نرى لسنا ولكنا قلبه، يفسد أو خلقه، يسوء أن
حظه ليس الشعر، من بيتًا عليه نخىش بحيث والضعف والغفلة الجهل من شبابنا يكون
من أقله الدنس الشعر هذا من الشباب لهذا نتخري فنحن يذكر، شيئًا والفتنة املجون من
ولسنا يسمع، ال وما يسمع ما لك نروي ولسنا نصيبًا، الفجور من وأنزره حظٍّا، اإلثم
وأين جميًعا، واملنفعة الذوق إىل كله هذا يف ننظر وإنما يقال، ال وما يقال بما نحدثهم
الفرنجة آداب من ويرون ويسمعون الشبان يقرأ مما به نتحدث وما نرويه ما يقع

ومالهيهم! مالعبهم ويف وأحاديثهم،
الشبان، أخالق عىل نخشاه الذي الوحيد، الخطر هو به نتحدث وما نرويه ما أن ولو
والنسك، الطاعة ويف والتقوى، الزهد يف قرائنا إىل ولتحدثنا إجماله، إىل الناس أرسع لكنا
ننرشه الذي الربيء، الحديث هذا من وقًعا وأسوأ أعظم أخطاًرا األخالق عىل نخىش ولكن
أم واألمني؟ والرشيد نواس وأبا بشاًرا الناس يجهل أن سادتنا يحب وهل أسبوع، كل
العرص هذا حظ كان حني جد، كلها كاذبة العرصصورة هذا من نعطيهم أن يحبون هل
يضيقون بالدين، ويعتصمون يتحرجون الذين السادة هؤالء أن عىل عظيًما؟ الهزل من

ييرسوا. أن الدين أمرهم وقد ون ويعرسِّ الدين، وسع ما الناس عىل
إيمانًا، باهلل منهم أشد كان املسلمني، من الصالح السلف أن لهم نؤكد أن ونستطيع
فكان احتماًال، وأشد صدًرا، منهم أرحب نفسه الوقت يف وكان طاعة، هلل منهم وأكثر
وعاداتنا العامة أخالقنا وإن … يهزل وكان يجدُّ كان بل للهزل، يسمع وكان للجد، يسمع
الشعر عن سئل وقد الحرام، املسجد يف عباس بن هللا عبد أنشد ما للناس ننرش أن لتمنعنا
بن هللا عبد أنشده ما للناس ننرش أن لتمنعنا وعاداتنا أخالقنا وإن الوضوء»؟ «أينقض
النوار وكانت خليفة، هللا عبد وكان أيًضا، الحرام باملسجد الفرزدق لقي حني الزبري
قاله بيتًا للناس ننرش أن تمنعنا وعاداتنا أخالقنا إن بل زوجها، شكت قد الفرزدق زوج
لشاعره وقال به، أعجب ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعه فلما سفيان، أبي زوج هنًدا به يهجو حسان،

معك.» القدس وروح «قل الرواة: ذكر فيما
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نظم تطورت وقد تبدل، قد العرص ألن اآلن؛ هذا ننرش أن األخالق تمنعنا نعم!
نعرضها أو األخالق، عىل نجني أن دون نرشها نستطيع أشياء هناك ولكن الحياة،
تخلو أال نريد وإنما ، خالٍّ حياتنا تكون أال يف نرغب أن يف السادة نستأذن ونحن للخطر،

األول: العرص فقهاء من فقيًها يمازح الشعراء بعض قال ولقد واللذة، الفكاهة من

َرَم��َض��ان؟ ِف��ي ال��تَّ��ْق��ِب��ي��ل ِم��َن يَ��ِح��لُّ الَّ��ِذي َم��ا ال��ِع��ْل��ِم ذَا ال��َم��كِّ��يَّ اْل��َف��تَ��ى َس��أَْل��ُت
َف��ثَ��َم��اِن! ُخ��لَّ��ة ��ا َوأَمَّ َف��َس��بْ��ٌع، ِل��َزْوَج��ٍة ��ا أَمَّ : ال��َم��كِّ��يُّ ِل��َي َف��ق��اَل

املعنى: هذا مثل يف آخر شاعر وقال

ُج��نَ��اُح؟ ال��ُف��َؤاِد ُم��ْش��ت��اِق ��ِة َوَض��مَّ تَ��ع��انُ��ٍق ِف��ي َه��ْل ال��َم��كِّ��يَّ اْل��ف��تَ��ى َس��أَْل��ُت
ِج��راُح ِب��ِه��نَّ أَْك��ب��اٍد تَ��الُص��ُق ال��تُّ��َق��ى يُ��ذِْه��ب أَْن ال��ل��ِه َم��ع��اذَ َف��َق��اَل

وكان له، ويرتاحون به، ويعجبون والفقهاء العلماء يرويه كان كثري هذا ومثل
لقوله: الناس أشعر نواس أبا إن يقول: الثوري سفيان

أَتْ��َراِب بَ��يْ��َن َش��ْج��ًوا يَ��نْ��ُدُب َم��أْتَ��ٍم ِف��ي أَبْ��َص��ْرُت َق��َم��ًرا يَ��ا
ب��ُع��نَّ��اِب اْل��َوْرَد ويَ��ْل��ِط��ُم نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن رَّ ال��دُّ َف��يُ��ذِْري يَ��بْ��ِك��ي

ولست نواس، أبي عن أحدثك أن أريد وأنا نواس، أبي إىل الحديث بنا انتهى وقد
تجده أن وتستطيع ذلك، تعلم فأنت ،١٩٩ سنة ومات ١٤١ه، سنة ولد أنه لك أذكر
وفيها كثري، غموض ففيها األوىل، نشأته لك أصف ولست األدب، كتب من كتاب أي يف
شباب من به الناس تحدث ما لك أنرش أال عيلَّ الحق من كان وربما واضطراب، اختالف
نفسه الوقت يف وهو املتحرجني، سادتنا يغضب قد كثري، اإلثم من يشء ففيه نواس، أبي

العام. وذوقنا أخالقنا يخالف
أبي سرية عن املكان هذا يف أحدثك أن أريد ال بل نواس، أبي نشأة عن إذن أحدثك ال
الصحف تحتمله ال ما إىل العلميني والتحقيق البحث من يحتاج ذلك فإن وحياته، نواس
العرص وإن فيه، عاش الذي للعرص صادًقا مثاًال كان نواس أبا إن قلت: ولكني السيارة،
العرص هذا شعراء إن آخر: حديٍث يف وقلت اللذة، وإيثار واملجون بالشك يمتاز كان
استطاعوا، ما الحياة بلذات يستمتعوا أن هي قاعدة، ألنفسهم اتخذوا قد كانوا وأدباءه
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يكره نواس أبو كان ولهذا به، والذوا هللا، عفو إىل لجئوا والضعف الشيب أدركهم فإذا
والتوبة. الخطيئة يف رأيه النظام عىل وينكر املعتزلة،

الخطر، قليل يكن لم نواس أبا أن لك أثبت أن الفصل هذا يف وأريد كله، هذا قلت
قد املكانة هذه عىل وأنه ا، جدٍّ وعالية عالية، مكانة ذا كان وإنما له، يؤبه ال رجًال وال
إنكار وال األمراء، سخط ذلك يف يخىش ال باللذة، مستمتًعا باملجون، مجاهًرا ماجنًا، كان
الحياة من أخذ قد وأنه هللا، عفو هو واحد، يشء عىل يعتمد وإنما واملحدثني، الفقهاء
ويستغفر، ويعتذر وينيب، يتوب مرضه أنفق ميت، أنه وعلم مرض فلما جميًعا، لذاتها

الجنة. دخل قد وأنه له، غفر قد هللا أن املنام يف الرواة بعض رأى مات فلما
حديث يف أعتمد وإنما الثقة، موضع ليست كتب من سأرويه ما لك أروي ولست
عساكر؛ ابن للحافظ دمشق» «تاريخ وهو أتجاوزه، ال معروف واحد كتاب عىل اليوم
العلماء من نواس أبي عن رووا الذين إىل وانظر نواس، أبو عنهم روى الذين إىل فانظر
فهم: — عساكر ابن ذكر فيما — عنهم روى الذين فأما الحديث، وأصحاب والفقهاء
ويحيى سليمان، بن ومعتمر زياد، بن الواحد وعبد يزيد، بن وحماد حماد، بن حماد
عساكر ابن ذكر فيما — فهم عنه رووا الذين وأما السمان، سعد بن وأزهر القطان،
بن ومحمد العبيس، محمد بن هللا وعبيد الصرييف، كثري وابن إبراهيم، بن محمد — أيًضا
بن ويعقوب الجاحظ، بحر بن وعمرو الريفي، زياد بن حمزة بن وأحمد غندر، جعفر

سواهم. وجماعة الشافعي، إدريس بن ومحمد الفاريس، زيد
الفقهاء طبقات إىل فارجع واملحدثني، الفقهاء هؤالء أقدار تعرف أن أردت فإذا
عرصه، أهل يقدره رجًال كان وإنما ما، رجًال يكن لم شاعرنا بأن وستثق واملحدثني،
الناس أعلم إنه يقولون: اللغة أهل فكان الفنون، من له عرض ما كل يف ويكربونه
الخلفاء وكان شعًرا، وأحسنهم أدبًا الناس أرق إنه يقولون: األدباء وكان بالغريب،
بالزعامة له يعرتفون الشعراء وكان حديثه، وحسن بظرفه، يعجبون واألمراء والوزراء
روينا ولو عنه، يتحدثوا وأن يحدثوه، أن يأنفون ال واملحدثون الفقهاء وكان والتفوق،

اإلطالة. يف ألرسفنا كله هذا عىل األدلة لك
الفقهاء مع ومجونه، نواس أبي دعابة من يشءٍ ذكر إىل هذا من ننتقل ولكنا

والخلفاء. واملحدثني
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نواس، أبو ومعنا زياد، بن الواحد عبد باب عىل كنا قال: أنه عائشة ابن تحدث
يقول: نواس أبو فأنشأ فتى، يا سل قال: ثم منكم، واحد كل ليسأل فقال:

َق��تَ��اَدْه َع��ْن َس��ِع��ي��ٍد َع��ْن رَويْ��ن��ا ُك��نَّ��ا وَل��ق��ْد
ُع��ب��اَده بْ��َن َس��ْع��َد أَنَّ ـ��ِي��ِب ـْ ال��ُم��َس��ي�� بْ��ِن َس��ِع��ي��ِد َع��ن
َش��ه��اَده أَْج��ر َف��َل��ُه ُم��ِح��بٍّ��ا َم��اَت َم��ْن ق��اَل:

بيشءٍ حدثتك ال وهللا خبيث! يا عني اغرب فقال زياد، بن الواحد عبد إليه فالتفت
األحاديث! من الصحيح ترد وأنت مجلسك أتيت ال وهللا وقال: نواس، أبو فقام أعرفك، وأنا
عن حدثنا حسن، يا له: فقال نواس، أبا شيبة لقي قال: جعفر بن محمد وتحدث

فقال: ظرفك

َج��اِب��ِر َع��ْن اْل��ح��ذاء َوَخ��اِل��ُد َواِئ��ٍل َع��ْن ��اُف اْل��َخ��فَّ َح��دَّثَ��ن��ا
ع��اِم��ِر إِل��ى ��يْ��ُخ ال��شَّ يَ��ْرَف��ُع��ُه أَْص��َح��اِب��ِه ب��ْع��ِض َع��ْن ِم��ْس��َع��ٍر َع��ْن
َط��اِه��ِر ُخ��لُ��ق ذُو ع��لِّ��َق��ه��ا َط��ْف��َل��ة أَيُّ��م��ا َج��ِم��ي��ًع��ا: ق��الُ��وا
ال��ذَّاِك��ِر اْل��ح��اِف��ِظ ِوص��اِل َع��َل��ى َل��ُه َداَم��ْت ثُ��مَّ َف��َواَص��َل��تْ��ُه
ال��زَّاِه��ِر َم��ْرتَ��ِع��َه��ا ِف��ي تَ��ْرتَ��ُع َم��ْف��تُ��وَح��ًة اْل��َج��نَّ��ُة َل��َه��ا َك��انَ��ْت
ن��اِض��ِر َداِئ��ٍم وَص��اٍل بَ��ْع��د َع��اِش��ًق��ا َج��ف��ا َم��ْع��ُش��وٍق َوأَيُّ
َداِح��ِر َداِئ��ٍم َوُس��ح��ٍق نَ��َع��ْم َل��ُه بُ��ْع��ًدا ال��ل��ِه َع��ذَاِب َف��ِف��ي

األخالق! لجميل إنك شيبة: له فقال
املتحرجني؟ سادتنا رأي فما

— واعًظا وكان — أبي مجلس يف نواس أبا رأيت قال: منصور بن سليم وتحدَّث
يقول: فأنشأ أبًدا، البكاء هذا بعد هللا يعذبك أال ألرجو إني فقلت: شديًدا، بكاء يبكي

َواْل��ُح��وِر اْل��َج��نَّ��ِة إِل��ى َش��ْوًق��ا َم��نْ��ُص��وِر َم��ْج��ِل��ِس ِف��ي أَبْ��ِك َل��ْم
��وِر ال��صَّ ف��ي ال��نَّ��ْف��َخ��ٍة ِم��َن َوال َوأَْه��َواِل��ِه اْل��َق��بْ��ِر ِم��َن َوال
َم��ْح��ذُور ك��لَّ نَ��ْف��ِس��ي تَ��ِق��ي��ِه َش��اِدٍن ل��بُ��َك��ا بُ��َك��ائ��ي ل��ِك��ْن

لبكائه! رحمة بكيت إنما أبيك؟! يمني عن الذي األمرد ترى أما قال: ثم
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أبو كان قال: الدلهمس، بن الصلصال بن ضوء بن محمد عن الزيات، ابن وتحدث
الثوب، نظيف وكان جابر، له يقال بالحرية، خمار بيت فيأتي الكوفة، يف يزورني نواس
يف عجيبًا، شيئًا يوًما يده يف فرأى قال: سنون، عليه يأتي ما عنده فيكون الرشاب، يعتِّق
قال: صدر. يف والهم هذا يجتمع ال جعفر! أبا يا يل: فقال الرائحة، وطيب الحسن، نهاية
ومعدنهم الطنابري، رضاب له جمعت جاءني إذا فكان الطنبور، برضب معجبًا وكان
أمر، حدث قد فقال: داره، من مرة فجاءني قال: سكرات، الليلة يف يسكر فكان الكوفة،

وأنشدني: الخمر، رشب عن محمد املؤمنني أمري نهاني قال: هو؟ ما قلت

َش��ِم��ي��م��ا إِالَّ ال��ُم��داَم أَذُوُق ال لُ��وَم��ا ِب��ال��لَّ��ْوِم ال��رَّائ��َح��اِن أَيُّ��َه��ا

… القصيدة
بنبيذ، فأتيناه رشبتها، أني يبلغه أن أخاف أرشبها ال قال: تفعل؟ أن تريد ما فقلت:

يل: قوله وأذكر أقول، أنشأت بيننا الكأس دارت فلما جابر، منزل يف وجلسنا

ال��دَّْه��ِر نَ��َواِئ��ُب َغ��يَّ��رتْ��َك أَْم اْل��َخ��ْم��ِر َم��َح��اِس��ُن َع��َل��يْ��َك َخ��ِف��يَ��ْت
اْل��ِب��ْش��ِر ِم��َن ُخ��لُ��ٍق َع��ْن تَ��ْف��تَ��رُّ ُم��َع��تَّ��َق��ٍة َع��ْن َوْج��َه��َك َف��َص��َرْف��َت
ال��نَّ��ْس��ِر َك��َواِك��ِب ِم��ثْ��َل َف��نُ��ِري��َك تَ��م��ُزُج��َه��ا ِح��ي��َن َق��ْوَل��َك َونَ��ِس��ي��َت
ص��دِر ف��ي يَ��ْج��تَ��ِم��ع��ان َواْل��َه��مَّ َخ��اِب��يَ��ٍة ُع��َق��اَر تَ��ْح��ِس��بَ��نَّ ال

له: فقال محمد، إىل شخص ثم الخمر، ورشب نرويه، ال كالم يف األمني يسب فأخذ
حني صنعت ما يل: فقال قال: الحديث، وحدثه الكويف، صديقي عند قال: كنت؟ أين
اشخص قال: ثم وأجملت! أحسنت قال: املؤمنني، أمري يا رشبتها قال: الشعر؟ أنشدك
قتل. حتى محمد مع أزل فلم إليه فحملني فشخص قال: هذا، صديقك إيلَّ تحمل حتى
املتحرجني، عىل أثقلنا قد نكون أن ونخىش املجون، هذا رواية من أكثرنا قد ولكنا

واملوعظة. والزهد فيه والتقوى، الرب ملؤه نواس ألبي شعًرا لهم فلنرو
هانئ، بن الحسن نواس أبي عىل دخلت قال: أنه نواس أبي رواية عبدوس عن نقل

قائًال: أجدني فقال: نواس؟ أبا يا تجدك كيف له: فقلت فيها، مات التي علته يف

م��ِه��ي��ِن َض��ِع��ي��ٍف م��ْن ـ��َق ـْ ال��َخ��ل�� َخ��َل��َق َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن
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َم��ِك��ي��ِن َق��َراٍر إَِل��ى َق��َراٍر ِم��ن يَ��ُس��وُق��ُه
اْل��ُع��يُ��وِن ُدوَن اْل��ُح��ْج��ِب ف��ي َف��َش��يْ��ئً��ا َش��يْ��ئً��ا يَ��ُح��وُل
ُس��ُك��وِن ِم��ْن م��ْخ��لُ��وَق��ٌة َح��رَك��اٌت اْس��تَ��وْت ح��تَّ��ى

كيف له: فقلت عليه، دخلت غد من كان فلما وانرصفت، فرتكته أطرق ثم قال:
قائًال: أجدني قال: نواس؟ أبا يا تجدك

ُخ��ُف��ت أَْزِم��نَ��ٌة َونَ��ع��تْ��ك ُص��ُم��ُت أَج��داٌث َوع��َظ��تْ��َك
ُس��بُ��ت ُص��َوٍر وََع��ْن تَ��بْ��َل��ى أَْوُج��ٍه ع��ن وت��ك��ل��م��َت
تَ��م��ْت َل��ْم َح��يٌّ َوأَنْ��َت ِر اْل��ُق��بُ��و ف��ي َق��بْ��رَك َوأََرتْ��َك
��ُم��ت ال��شُّ ِب��اْل��َق��ْوِم َف��َح��لَّ ��َم��اُت ال��شَّ انْ��َق��َل��َب ول��ُربَّ��م��ا

يا تجدك كيف له: فقلت عليه، دخلت الثالث اليوم يف كان فلما فرتكته، أطرق ثم
قائًال: أجدني قال: نواس؟ أبا

وتَ��َص��بَّ��ْر َوتَ��َع��زَّ تَ��ف��كَّ��ْر نُ��واِس��يُّ يَ��ا
أَْك��ثَ��ْر س��رََّك وِب��َم��ا ِب��َش��يءٍ ال��دَّْه��ُر َس��اءََك
أَْك��بَ��ْر ذَنْ��ِب��َك ِم��ْن ال��ل��ِه ـ��و ع��ف��ـ ال��ذَّنْ��ِب َك��ِث��ي��َر ي��ا
ي��ْص��ُغ��ْر ال��ل��ِه ع��ْف��ِو أَْص��غ��ِر ف��ي اْل��ِع��ص��ي��ان أَْك��ث��ُر

قال: نواس؟ أبا يا تجدك كيف له: فقلت عليه دخلت الرابع اليوم يف كان فلما
قائًال: أجدني

َل��َع��لَّ��ْك ال��ل��ه واتَّ��ِق ل��ك يَ��ُك��ْن ال��ل��ه َم��َع ُك��ْن
َف��َك��أَنَّ��ْك ِل��ْل��َم��نَ��اي��ا ا ُم��ِع��دٍّ إِالَّ ت��ك��ْن ال
ِب��ْك أَْو ُدونَ��َك واِق��ًع��ا َل��َس��ْه��ًم��ا ِل��ْل��َم��ْوِت إِنَّ
��ْك تَ��َم��سَّ وِب��ت��ْق��َواه تَ��َوكَّ��ل ال��ل��ِه ف��ع��َل��ى
وتَ��َح��رُّك ُس��ُك��وٍن ِب أَْس��ب��ا بَ��يْ��ن نُ��م��ِس��ي ن��ح��ُن
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له: فقلت عليه دخلت الخامس اليوم يف كان فلما وانرصفت، فرتكته أطرق ثم قال:
قائًال: أجدني قال: نواس؟ أبا يا تجدك كيف

ُم��َش��اِه��ِد َغ��يْ��َر ِل��ْألَْم��ِس وُم��َش��اِه��ًدا َراِق��ٍد ِب��َع��يْ��نَ��ْي ي��ْرنُ��و نَ��اِظ��ًرا ي��ا
ُم��َراِص��ِد غ��يْ��ُر وأَنْ��َت اْل��ِح��َم��اِم ُط��ُرَق َف��أَبَ��ْح��تَ��ه��ا َض��لَّ��ة نَ��ْف��ُس��َك َم��نَّ��تْ��َك
ال��َع��اب��ِد وَف��ْوَز ب��ه��ا ال��ج��نَ��اِن َدَرَك وتَ��ْرت��ج��ي ال��ذُّنُ��وِب إَِل��ى ال��ذُّنُ��وَب تَ��ِص��ُل
َواِح��ِد ِب��ذَنْ��ٍب ال��دُّنْ��ي��ا إَِل��ى ِم��نْ��ه��ا آدًم��ا أَْخ��رَج ال��ل��َه أَنَّ َونَ��ِس��ي��َت

له: فقلت عليه دخلت السادس اليوم يف كان فلما وانرصفت، فرتكته أطرق ثم قال:
قائًال: أجدني قال: نواس؟ أبا يا تجدك كيف

َف��ُع��ْض��َوا ُع��ْض��ًوا أَُم��وُت َوأََران��ي وَُع��ْل��َوا ُس��ْف��ًال ��َق��اُم ال��سَّ ِف��يَّ َدبَّ
ُج��ْزَوا ِب��َي ِب��م��رَِّه��ا تَ��ْق��تَ��ِض��ي��ِن��ي إالَّ ِب��َي َس��اَع��ٍة ِم��ْن تَ��أِْت��ي َل��يْ��َس
ن��ْض��َوا ال��ل��ِه َط��اَع��َة َوتَ��ذَكَّ��ْرُت نَ��ْف��ِس��ي ِب��َط��اَع��ِة ِج��دَّت��ي ذََه��بَ��ْت
وََع��ْف��َوا إِل��ِه��ي َع��نَّ��ا َف��َص��ْف��ًح��ا َرب ي��ا اإلَِس��اءَِة ُك��لَّ أََس��أْن��ا َق��ْد

يا تجدك كيف له: فقلت عليه دخلت السابع اليوم يف كان فلما وانرصفت، أطرق ثم
قائًال: أجدني قال: نواس؟ أبا

ل��بَ��ِد وِم��ْن س��بَ��ٍد ِم��ْن وَح��َويْ��ُت َص��َف��ٍد ِم��ْن ��ْع��ُت َج��مَّ وم��ا إِنِّ��ي
بَ��َل��ِد إَِل��ى بَ��َل��ٍد ِم��ْن َف��َغ��َدْوُت ِب��ه��ا ال��ُخ��ُط��وُب تَ��َص��رََّف��ِت ِه��َم��ٌم
أََح��ِد إَِل��ى ُم��ْح��تَ��اًج��ا تُ��ْم��ِس َل��ْم ُم��تَّ��ِه��ًم��ا ِل��ل��ِه تَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو

الغالم فلقيني ألدخل، جئت الثامن اليوم يف كان فلما وانرصفت، فرتكته أطرق ثم
فقد نواس؛ أبي يف أجرك هللا أعظم فقال: عنه، فسألته مختومة، رقعة ومعه الطريق يف

فيها: فإذا فقرأتها موته، قبل الرقعة هذه إليك كتب وكان تويف،

َوْق��َف��ا واْل��َم��ْوِت اْل��َح��ي��اِة بَ��يْ��َن َص��اَر َم��يْ��ٍت َل��ْف��ِظ ِم��ْن أَتَ��اك َح��يٍّ ِش��ْع��ُر
َح��ْرَف��ا َرْس��ِم��َي َم��ثَ��اِل ِم��ْن تَ��ِج��ْد َل��ْم َوْج��ِه��ي وأَبْ��َص��ْرَت ��ْل��تَ��ِن��ي تَ��أَمَّ َل��ْو
��ى تَ��َع��فَّ َح��تَّ��ى األَْس��َق��اُم أَْرَم��َض��تْ��ُه نَ��ِح��ي��ٌل َوِج��ْس��ٌم َخ��اِف��ٌت نَ��َف��ٌس
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مقدار فإذا خلَّف، فيما ونظرت مات، قد به فإذا نواس، أبي منزل إىل معه فجئت
الشعر: هذا فيها رقعة مخدتيه بني وإذا درهم، ثالثمائة

أَْع��َظ��ُم َع��ْف��َوَك ِب��أَنَّ َع��ِل��ْم��ُت َف��َل��َق��ْد َك��ثْ��َرًة ذُنُ��وِب��ي َع��ُظ��َم��ْت إِْن َربِّ يَ��ا
يَ��ْرَح��ُم ذَا َف��َم��ْن يَ��ِدي رَدْدَت َف��ِإذا تَ��َض��رًُّع��ا أََم��رَت ك��م��ا ربِّ أَْدُع��وَك
اْل��ُم��ْج��ِرُم ويَ��ْخ��َش��ى يَ��ْرُج��و الَّ��ِذي َف��َم��ِن ُم��ْح��ِس��ٌن إِالَّ يَ��ْرُج��وَك ال ك��اَن إِْن
ُم��ْس��ِل��ُم أَنِّ��ي ثُ��مَّ َع��ْف��ِوَك َوَج��ِم��ي��ُل ال��رََّج��ا إِالَّ وِس��ي��َل��ٌة إَِل��يْ��َك ِل��ي َم��ا

وانرصفت. ودفناه عليه وصلينا جهزناه حتى فوقفت قال:

من متكلفة رويناها التي القصة هذه ولكن شك، غري من نواس ألبي الشعر هذا أكثر
حياته، من مختلفة أوقاٍت يف الشعر هذا أكثر قال الرجل أن نعتقد وإنما أيًضا، شك غري
أكثر أطلنا فقد نفصله؛ وال البحث هذا يف نلح ولسنا املوت، أحس عندما بعضه وقال
فقد علينا، وقوعه من أكثر نواس أبي عىل يقع اإلطالة هذه ذنب كان وإن ينبغي، مما
ولنحدثك كله، هذا فلنرتك والشك، واملجون الدين يف مذهبه ورأيت شاعرنا مكانة رأيت

اآلتي. األسبوع يف الشعرية نواس أبي قيمة عن
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واملحدثون1 القدماء

كانوا عارصوه الذين وأن لعرصه، مثاًال كان نواس أبا أن املاضية األحاديث يف لك زعمت
وأريد برد، بن بشار إال جميًعا عرصه شعراء عىل ويقدمونه كله، اإلعجاب به يعجبون
بحثًا أن إيلَّ ويخيل البحث، من حقه املوضوع هذا أستويف وأن الزعيم، هذا أؤيد أن اليوم
أو لذة، من خال وإن فائدة، من يخلو لن — والنقد الرواية من فيه ما عىل — كهذا
الظريف. املاجن الشعر يحدثها التي اللذة هذه نفسك يف يحدث لم وإن أصح، بعبارٍة

والفقهاء والشعراء لألدباء كان ما عىل سيظهر ألنه فائدة؛ من البحث هذا يخلو لن
لهذه موضوًعا شعره اخرتت الذي الشاعر، هذا يف رأي من اللغة وأئمة الكالم وأصحاب
ويف فهمه، ويف الشعر، نقد يف جميًعا الناس هؤالء طريقة لك سيبني وألنه األحاديث،

عليه. والحكم تصوره
من القديم، األدب رجال أستأذن أن إىل أضطر ولقد القليل، باليشء هذا وليس
الجرأة، هذه تغضبهم أال وأرجو البحث، هذا يف وحرٍّا جريئًا أكون أن يف املعارصين،
إليهما اضطررت وإنما عمًدا، إليهما أعمد لم أني لهم وأؤكد الحرية، هذه تسوءهم وال

١٩٢٣م. سنة يناير ١٣٤١ه/٣١ سنة اآلخرة جمادى ١٤ يف بالسياسة نُرشت 1



األربعاء حديث

واجب أنه أعتقد التاريخ يف وصدق صحيح، أنه أعتقد بحث إليهما اضطرني اضطراًرا،
الباحثني. عىل

أكون أن ويف حرٍّا، أكون أن يف املعارصين وشيوخه األدب، أئمة أستأذن فأنا إذن
وأئمة والشعراء األدباء من بعده وجاءوا نواس أبا عارصوا الذين أن أزعم أن ويف جريئًا،
قد إنهم فقل: شئت وإن واضحة، خطة أو معروف، مذهب النقد يف لهم يكن لم اللغة،
أعىل مثل من إليه نسمو أصبحنا ما تحقق وال ترضينا، ال مذاهب النقد يف يذهبون كانوا

عامة. األدب ويف خاصة، النقد يف
أم العبايس العرص أدباء إليه يسمو كان ما تحقق املذاهب هذه أكانت أدري ولست
أن لو واملربد، الجاحظ أيام عليه كانت ما عىل النقد حال تظل أكانت أدري ولست ال،
العربي، السلطان عىل أعجمية أخرى أجناس تتغلب ولم تفسد، لم السياسية العرب حياة
اختالفها عىل األدب كتب يف منبثة نجدها التي املذاهب هذه إن أقول: أن أستطيع ولكني
تقنع أو باحثًا تريض أن شأنها من ليس وأصول، قواعد ذا علًما البيان يصبح أن قبل
الصحيح النقد من يخلو يكاد أو يخلو العربي أدبنا إن نقول: أن نستطيع وإننا أديبًا،

ا. تامٍّ خلوٍّا
تنقده؟ ثم وتفهمه شعره تقرأ أن وأردت الشعراء من لشاعر عرضت إذا تقصد إالم

أشياء: إىل أظن فيما تقصد
استطعت، ما نفسه بدقائق وتحيط فتفهمها الشاعر، شخصية إىل تصل أن األوىل:
إحساسه، وصف كيف ثم به، شعر بما شعر وكيف أحس، ما أحس كيف فتعرف

شعوره؟ عن وأعرب
فهم إىل وسيلة وأهواء، وميول عواطف من يؤلفها وما الشخصية هذه تتخذ أن الثاني:
التي والجنسية الشاعر، هذا لها خلع التي والبيئة الشاعر، هذا فيه عاش الذي العرص
فهم إىل تقصد وإنما لنفسه، الشاعر فهم إىل تقصد ال فأنت الشاعر؛ هذا منها نجم

فيها. يعيش التي الجماعة صور من صورة هو حيث من الشاعر
تشعر لم أم بذلك شعرت سواء فأنت متواضًعا؛ تكن ومهما مقتصًدا، تكن ومهما
إىل تسمو وإنما بالجزئي، ترىض ال الجماعات، يف تطمع وإنما باألشخاص، تقنع ال به،
من نواس أبو يعنيك وإنما يعنيك، ال وحده نواس فأبو املنطق، أهل يقول كما الكيل،
يف مثله وقل شوقي، يف ذلك مثل وقل وفالن، فالن مع أقول ال يعيش، كان إنه حيث

حافظ.
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هذا الحسن قوله ألن شاعر هو وإنما فيحسن، يقول ألنه شاعًرا ليس فالشاعر
اإلعجاب، موقع نفوسهم من ويقع يرضيهم ويقرءونه، يسمعونه الذين عواطف يمثل
عواطفك، من عاطفة ويالئم نفسك، يف هوى يوافق ألنه إال شعر من البيت يرضك ولم

الجمال. إىل حاجاتك من حاجة ويريض
هذا أو بيئته، أو عرصه أو جماعته ثم أوًال، شخصيته لتفهم الشاعر تنقد فأنت إذن
اللذة اللذة؛ وهو نقده، وتحاول الشعر تقرأ حني إليه تقصد ثالث يشء وهناك ثانيًا، كله
املوسيقى، من قطعة إىل استمعت أو جميل، شكل إىل نظرت إذا تجدها التي اللذة الفنية،
تقرأ حني إذن يعمالن وشعورك عقلك الساحرة، الطبيعة مظاهر من ملظهر خضعت أو

تلتذ. أن وتريد تفهم، أن تريد ألنك تنقده، وحني الشعر،
املحاوالت، هذه من ومحاولة تضييًقا فيه إن أو التحرج، من شيئًا هذا يف إن تقل: وال
يشء إىل توفق ولم تفلح، فلم وأصول قواعد ذا علًما النقد تجعل أن مرة غري أرادت التي
وأصوًال قواعد للنقد أضع أن أحاول وال أضيق، وال أتحرج، ال فإني هذا؛ تقل ال كثري،
تختلف ومهما الناقد، إليه يرمي وما النقد، معنى معك أفهم أن أحاول وإنما معينة،

بعضه. أو كله هذا إىل يقصدون فهم ومسالكهم، املحدثني النقاد مذاهب
قصيدة قرأ إذا يشء كل قبل يُعنى بأنه ينبئك «Sainte Beuve بوف «سانت سل
هذا يحلل وبأن الكاتب، أو الشاعر شخص يجد بأن النثر، من فصًال أو الشعر، من
معاملهم، يف الطبيعي التاريخ علماء يفعل كما ودخائله، دقائقه إىل ويصل الشخص،
النوع، إىل وسيلة الشخص هذا يتخذ هو وإنما يعنيه، وال يكفيه ال وحده الشخص ولكن

الكيل. إىل وسيلة الجزئي هذا يتخذ
وكل وعواطفه ومزاجه الكاتب أو الشاعر، شخص بأن ينبئك «Taine «تني سل ثم
والبيئة فيه، عاش الذي العرص آثار من أثر هو حيث من إال يعنيه ال نفسه، ن يكوِّ ما
وهذه العرص، هذا آثار من أثر عنده فالشخص منها، نجم التي واألمة لها، خضع التي

األمة. وهذه البيئة،
الفن وأن وثرثرة، لغو كله هذا بأن ينبئك «Jules Lemaitre ملرت «جول سل ثم
عىل العواطف فيها فيبعث النفس، يف يؤثر إنه حيث من ويعنيه يعنيه، الذي هو وحده

واإلعجاب. الرضا فيها ويبعث اختالفها،
ملرت» «جول أو «تني» أو بوف» «سانت به يقنع كان بما يقنع ال الناقد أن الحق ويف
غرًضا منه ويستخلص كله، هذا إىل يوفق أن استطاع لو يود وإنما النقاد، من غريهم أو
وفنه. وعرصه، الكاتب، أو الشاعر شخصية فيفهم ينقد، حني إليه ويسمو يطلبه شامًال
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السيارة الصحف فصول من فصًال فإن كله؛ هذا تفصيل يف أتعمق أن أريد ولست
ألنتقل النقد؛ إىل اآلن نطلبه ما إىل بك أنتهي أن أردت وإنما التعمق، هذا ملثل يتسع ال
بني الفرق أن والحق النقد، هذا إىل نواس ألبي املعارصون يطلبه كان ما إىل هذا من

قليًال. شيئًا إال القوم يطلب يكن ولم كثريًا، نحن نطلب … جدٍّا عظيم الغرضني

مذاهبهم إن أو النقد، يف واضحة مذاهب لهم تكن لم القوم إن الفصل: هذا أول يف قلت
الثاني القرن ألدباء نعرف ال فإنا صحيح؛ القولني وكال ترضينا، أن شأنها من يكن لم

واضحة. فيه خطة أو معروًفا، النقد يف مذهبًا للهجرة والثالث
ولم وازدروهما، فاستحسنوهما والنثر، الشعر عىل وحكموا نقدوا، فقد ذلك ومع
ويختلفون يختلفون، كانوا وإنما متشاكلة، أهواؤهم تكن ولم متفقة، أحكامهم تكن
يتخذ كان العرص ذلك أهل من فريق كل إن قلنا: إذا نخطئ ال ولعلنا كثريًا، اختالًفا
أو األدبي األثر جودة يف لرأيه، وميزانًا لنقده، مقياًسا عليه غلب الذي وفنه صناعته

رداءته.
ما األعرابي؛ وابن الشيباني، عمرو وأبي حبيب، بن ويونس عبيدة، أبي عند فالجيد
األعراب لغة إىل كان وما الرصينة، الفخمة واألساليب املتينة، الجزلة األلفاظ عىل اشتمل

الحرض. أهل لغة إىل منه أقرب
لم الذين األدب ورواة والشعراء الكتاب من الجاحظ وأمثال الجاحظ عند والجيد
من األدب تناولوا وإنما اللغة، مادة بالبحث يختصوا ولم اللفظ، عىل حياتهم يقرصوا
اشتمل ما تفوقها؛ وربما باأللفاظ، عنايتهم عن تقل ال عناية باملعاني وعنوا هو، حيث
لغة إىل يسفل ولم الغرابة، يف يمعن لم الذي املستعذب، اللفظ يف الطريف املعنى عىل

السوقة.
من غرًضا أو الدين، أصول من أصًال الءم ما واملحدِّثني: الفقهاء عند والجيد

نزعاته. من نزعة أو أغراضه،
بشار وكان جرير، عىل الفرزدق يؤثران عبيدة وأبو حبيب بن يونس كان هنا ومن
عمل من ذا ليس قال: ذلك يف بشار ُكلِّم وملا الفرزدق، عىل جريًرا يؤثران نواس وأبو
هذا مثل وروي إلخ. … مثله يقول أن إىل يضطر من الشعر يعرف إنما القوم، أولئك
ثعلب وكان نواس، أبا يفضلون والشعراء األدباء كان فقد ومسلم؛ نواس أبي أمر يف
قال ثعلب أمر له ذكر فلما نواس، أبا ففضل ذلك عن البحرتي وُسئل مسلًما، يفضل

بشار. قاله كالذي كالًما
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فقد األعرابي، وابن املأمون بني كان ما حسنًا تمثيًال املعنى هذا لك يمثل مما ولعل
األعىش شعر له يذكر فأخذ الخمر، يف قيل ما أجود عن اللغوي اإلمام هذا املأمون سأل

األعىش: قول رواه ومما واألخطل،

يَ��تَ��َم��طَّ��ُق ذَاَق��ه��ا َم��ْن ذَاَق��ه��ا إِذَا َف��ْوَق��ُه وْه��َي َف��ْوِق��ه��ا ِم��ن اْل��َق��ذَى تُ��ِري��َك

نواس: أبي قول آثر بل ذلك، من بيشءٍ املأمون يحفل فلم

��َق��ِم ال��سَّ ِف��ي اْل��بُ��ْرءِ ��ي َك��تَ��َم��شِّ َم��ف��اِص��ِل��ِه��ْم ِف��ي ��ْت َف��تَ��َم��شَّ
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ��بْ��ِح ال��صُّ ِف��ْع��ِل ِم��ثْ��َل ُم��ِزَج��ْت إِذْ اْل��بَ��يْ��ِت ِف��ي َف��َع��َل��ْت
ب��اْل��َع��َل��ِم ��ْف��ِر ال��سَّ ك��اْه��ِت��َداءِ ِب��َه��ا ال��ظَّ��الِم س��اِري َف��اْه��تَ��َدى

يف الجيد املعنى يؤثر فحرضي املأمون فأما املختلفني، الذوقني هذين إىل فانظر
الجزل. للفظ مؤثر للغريب، فمحب األعرابي ابن وأما السهل، اللفظ

الحتججنا الرفث من نواس أبو فيه أخذ ما لوال يقول: الشيباني عمرو أبو وكان
نواس، بأبي يعجبون واملتكلمني واملحدثني والفقهاء اللغة أئمة من كثري وكان بشعره،
تضطرهم كانت وصناعاتهم مقامهم ألن ذلك واملجون؛ الرفث هذا إال منه يكرهون وال

التحفظ. هذا إىل
ال له، حد ال إعجابًا نواس بأبي يعجبون فكانوا إليهم ومن والشعراء األدباء فأما
شعره، يف ذلك بهم رغَّ وربما الجد، عىل الهزل أو الغريب، عىل السهل آثر أنه عنه يرصفهم

سريته. إليهم وحبب
ألطلت نواس، أبي يف والشعراء، واألدباء، العلماء، هؤالء آراء لك أروي ذهبت أني ولو
أن فرتى الكتب إىل ترجع وأن تصدقني، أن تستطيع ولكنك مملولة، ثقيلة إطالة عليك
برد. بن بشار إال منهم يستثنون ال املحدثني، أشعر نواس أبا أن عىل منعقد هؤالء إجماع
شعر استحسنوا حني القوم ألن خطًرا؛ وال قيمة اإلجماع لهذا أرى فلست هذا ومع
أو البيت أحدهم يعجب كان وإنما مستقىص، مفصل درس عن يستحسنوه لم نواس أبي
فانظر الناس؛ أشعر نواس أبا إن يقول: أن يأبى فال القصيدة، أو املقطوعة أو البيتان

قال: ألنه جميًعا الشعراء عىل نواس أبا فضل من إىل
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أَتْ��َراِب بَ��يْ��َن َش��ْج��ًوا يَ��نْ��ُدُب َم��أْتَ��ٍم ف��ي أَب��َص��ْرُت َق��م��ًرا يَ��ا

… القصيدة
قال: ألنه نواس أبا يفضل األصمعي إىل وانظر

َف��اْع��تَ��دال ال��زََّم��اِن َوْزُن َوق��اَم اْل��َح��َم��ال َح��لَّ��ِت ��ْم��َس ال��شَّ تَ��َرى أََم��ا

لقوله: جميًعا الشعراء عىل نواس أبا يفضل كان الذي األعرابي، ابن إىل وانظر

يَ��َراِن��ي َوَل��يْ��َس َدْه��ِري تَ��رى َف��ع��يْ��ِن��ي َج��ن��اِح��ِه ِب��ِظ��لِّ َدْه��ِري ِم��ْن ت��َغ��طَّ��يْ��ُت
َم��ك��اِن��ي ع��َرْف��َن َم��ا َم��َك��ان��ي َوأَيْ��َن َدَرْت َل��َم��ا اْس��ِم��ي َم��ا األَيَّ��اُم تُ��ْس��أَُل َف��َل��ْو

جميًعا الشعراء عىل نواس أبا يفضالن كانا اللذين والعتابي، العتاهية أبي إىل وانظر
لقوله:

نُ��ثْ��ِن��ي الَّ��ِذي َوَف��ْوَق نُ��ثْ��ِن��ي ك��م��ا َف��أَنْ��َت ِب��َص��اِل��ٍح َع��َل��يْ��َك أَثْ��نَ��يْ��ن��ا نَ��ْح��ُن إِذَا

لقوله: جميًعا الشعراء عىل العتاهية أبا يفضل نفسه نواس أبو وكان

تَ��ْط��َح��ُن ال��َم��ِن��ي��ِة َورَح��ا َغ��َف��الِت��ِه��ْم ف��ي ال��نَّ��اُس

فقال: أبيات، أربعة يف ومدح شبب ألنه جميًعا؛ املحدثني عىل نواس أبا املربد ل وفضَّ

��بْ��ُر ال��صَّ َوَل��َك َف��ِس��ْر اْل��َح��رَّى ال��َك��ِب��ُد ِل��َي ِن��َس��اِئ��ِه��ْم إِْح��َدى اْل��بَ��يْ��ِن َغ��َداَة تَ��ُق��وُل
نَ��ْح��ُر ن��ْح��ِرَه��ا َوِف��ي َخ��دٌّ َخ��دَِّه��ا َع��َل��ى َف��ِل��َدْم��ِع��ه��ا َع��بْ��َرٌة َخ��َض��بَ��تْ��ه��ا َوَق��ْد
َق��ْص��ُر َوال َم��ْع��ًدى اْل��َع��بَّ��اِس ِم��َن ِل��ي وَم��ا إِذَْن َف��َم��ْن ُق��ْل��ُت ال��َع��بَّ��اِس؟ إِل��ى َوق��اَل��ْت
��ْع��ُر ال��شِّ ِب��أَْوَص��اِف��ِه إِالَّ يَ��ْزُه��َوْن َوَه��ْل ال��نَّ��َدى ِب��َراَح��ِت��ِه إِالَّ يَ��ْك��َل��َف��ْن ف��َه��ْل

اللحظة، هذه يف نواس أبا يفضلون كانوا الذين الناس هؤالء أن هذا من وأعجب
الناس أشعر من تعرف أن أردت أنك فلو أخرى، لحظٍة يف نواس أبي غري يفضلون كانوا

الناس! أشعر جميًعا الناس لكان والعلماء، األدباء هؤالء عند
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أشعرهم املسئول فيجيب الناس؟ أشعر من بعًضا: بعضهم يسأل العرب زال وما
عىل آخر، لشاعٍر آخر بيتًا غًدا يروي أن ذلك يمنعه وال أعجبه، بيتًا يروي ثم قال، من
وصل القاعدة هذه وعىل الناس، أشعر الشاعر هذا أن وعىل الشعر، أجمل البيت هذا أن

تقدير. أقل عىل جيًدا بيتًا شاعر لكل ألن املنزلة؛ هذه إىل شاعر كل
أن وال نفسها، يف ناقد إليها يطمنئ أن يمكن ال األحكام هذه مثل أن ترى فأنت
بما يجيبون كانوا إنما النقاد هؤالء فإن أصحابها، آراء تمثل إنها حيث من إليها يطمنئ

أقل. وال أكثر ال يحرضهم
له ويدينون يقدمونه كانوا نواس أبي معارصي أن أرى زلت فما كله هذا ومع
منها، طرًفا لك رويت التي األحكام هذه آثار من أثًرا عندي االقتناع هذا وليس بالزعامة،
عارصه ومن الشاعر بني املوازنة وأثر الكثرية، الكتب يف الطويلة القراءة أثر هو وإنما

بعده. جاء ومن
لم ولكنهم محقني، ذلك يف وكانوا معارصيه، عىل نواس أبا يؤثرون القدماء كان
عن نحن نبحث أن الحق فمن نواس؟ أبا يؤثرون كانوا ملاذا يعلموا، لم ولعلهم يقولوا،
هذا عن نبحث وأن شك، فيه ليس الذي التفوق هذا مصدر عن أو اإليثار، هذا مصدر
كله، الديوان يف وإنما القصيدة، أو البيتني أو البيت يف املتقدمون بحث كما ال املصدر،
فيه سبيلنا إنما وحدهما، واملعنى اللفظ جودة البحث هذا يف سبيلنا يكون أال الحق ومن
الشاعر نفس بني وما صلة، من الشاعر ونفس واملعنى اللفظ بني وما واملعنى، اللفظ

اآلتي. األسبوع يف به سنبدأ الذي هو وهذا أيًضا، صلٍة من وعرصه
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حسني1 طه األستاذ إىل

األستاذ! سيدي

«حديث أو وامُلْحَدثني، القدماء أدب عىل األسبوعية مقاالتكم وإمعان بشوٍق أطالع
أن حكمكم الحديث، ذلك يف والحذر التمحيص ويستدعي النظر، يلفت ومما األربعاء»،
الذي للعرص صادًقا مثاًال كانوا الشعراء من شاكلته عىل أو طبقته يف ومن نَُواس أبا
العرص، ذلك يف باللذائذ واالستمتاع الشك من ذهبا واملأمون الرشيد وأن فيه، عاشوا
واألخبار الشعر من طائفة رسدتم وقد املجون، شعراء من وأرضابه نواس أبي مذهب

كثري. تمحيٍص إىل يحتاج الذي الحكم ذلك منها واستنتجتم إليهم، املنسوبة
ألول صحيحة ظهرت ربما النتيجة تلك منها استخرجتم التي املقدمات إن نعم!
معروفون وهم وقائليها، ناقليها إىل ومنسوبة مكتوبة وأخباٍر أشعاٍر إىل تستند ألنها وهلة؛
أحكام عليه تبنى وال االستنتاج، ذلك ملثل يكفي ال وحده هذا لكن التاريخ، يف مشهورون
العلماء من عارصهما ومن واملأمون الرشيد كتاريخ ناصع، أبيض تاريخ يف سوداء
من إلينا نقل وما نواس أبي أخبار لتلقيه الحكم، يف تعجل األستاذ أن وأرى والفضالء،

.١٩٢٣ سنة فرباير ١٣٤١ / ٧ اآلخرة جمادى ٢١ يف بالسياسة نُرشت 1



األربعاء حديث

للمؤرخ يصح ال وهذا عنه، وصدورها إليه، نسبتها عىل غبار ال صحيحة كأخبار شعره،
عليه. والسكوت به، التسليم املمحص

أشواك، بني امللقى الدر تشبه اإلسالم، تاريخ يف سيما وال التاريخية، الحقائق إن
أذى من السالمة وجوه يف ونظر وروية أناة إىل األشواك، تلك من استخراجه مريد يحتاج
يكفي وإنما األستاذ، إليها ذهب التي الشك مذاهب يف بعيًدا نذهب أن نريد وال الشوك،
النبوية األخبار ونقلة الحديث، رواة عاناه ما إىل — العليم وهو — نقول بما ننبهه أن
الفتنة أيام يف سيما وال املكذوب، الوضع شوائب من وتنظيفها األخبار تلك تمحيص يف
الدين، باسم للسياسة تعمل كانت سياسية، شيع إىل املسلمون فيها انقسم التي الكربى
له، وتشويه بالدين مساس فيه كان وإن السياسية، مذاهبها يوافق ما األخبار من وتضع
الخلفاء بأخبار بالك فما الرشع، صاحب إىل وانتساب الرشيعة، بأصل صلة له فيما هذا

الناس؟! وأخبار التاريخ ووقائع
الشيع بني التنازع أنتجه عما القصاصني، كتب يف وشيئًا التاريخ يف شيئًا نقرأ
كتب يف نقرأ املسلمني، عىل مرت التي املحنة عصور يف األصح، عىل والسياسية الدينية
عيل آل شيع نسبها وأخباًرا أمية، بني خلفاء إىل العباسيني شيع نسبها أخباًرا التاريخ
كانوا شئت، ما هم سمِّ أو ملوك أو خلفاء إىل ينسب ما أحط هي العباس، بني خلفاء إىل
من يكونوا أن املحال من وكان وامللك، الجاه وبسطة واملنعة العزة من مرتبتهم مثل يف
ذلك طويًال لهم ويدوم الوضاعون، إليها أنزلهم التي املنزلة يف والسرية األخالق انحطاط

التاريخ. يف الذائعة والشهرة العريض امللك
العلم وأهل الخلفاء إىل منسوبًا القصاصني كتب يف ذلك من أقبح هو ما ونقرأ

واألدب.
ليس صحيحة أخباًرا واعتربناها واألقاصيص، الكتب تلك يف جاء ما بكل سلمنا فلو
العصور أمثلة من مثال أقبح لنا لكان والتلفيق، واالختالق الكذب شوائب من شائبة فيها

املاجد. الغابر تاريخنا مفاخر من نعتربها التي األوىل، اإلسالمية
من أدخل اإلسالمية الشيع بني السيايس التنازع إن تقال: أن ينبغي التي الحقيقة
وإنما يشء، يف منه هي ليست اإلسالمي التاريخ يف شوائب األخباريني بعض روايات
أو السياسية املذاهب لبعض املتشيعني أو وامللك، اإلمارة لبيوت املتزلفني وضع من هي

الدينية.
الشائنة، الحكايات تلك الرشيد عىل لفقوا الذين امللفقني أقوال خلدون ابن أنكر وملا
بحثه وصحة التاريخ يف النظر بعد من عنه عرف ملا حق عىل إال إنكاره يف يكن لم
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عىل الكالم يُلقي ال بحاث مؤرخ كل شأن ومنازعها، األمم وأخالق االجتماع طبائع يف
أوثق خلدون ابن أن منصٍف كل عند شك وال بظواهرها، الحوادث يأخذ وال عواهنه،
املجون أخبار كل صحت إذا هذا املجونيني، من وأمثاله نواس أبي من كالًما وأصدق

هؤالء. إىل املنسوبة
وضعوها إنما واضعيها ألن آخر؛ شأن فلها القصاصني كتب أو القصص أما
الكسب فهي التجارية األغراض أما دينية، أو سياسية، أو تجارية، وبواعث ألغراٍض
سياسة يف الخوض عن العامة منع فهي الدينية، أو السياسية البواعث وأما واالنتفاع،
إذ يظن، أو يقال ما عىل بينهم شجر وما الصحابة أخبار يف والخوض والحكام، الخلفاء
العامة اللهو وأماكن التسلية وسائل من لإلسالم األوىل القرون يف يكن لم أنه املعلوم من
أكثر فكانت االجتماع، إىل حاجٍة يف بالرضورة وهم الفراغ، أوقات العامة فيه يقيض ما
العهد لقرب األول الصدر وحوادث الصحابة أخبار عىل تدور مجتمعاتهم، يف أحاديثهم
ثم الشجار إىل األحيان من كثري يف يجر ذلك كان وقد وحكامهم، الخلفاء سياسة ثم به،
وكانت والخالفة، امللك عاصمة بغداد يف والشيعة السنة أهل أخبار يف نقرأ كما الفتنة
فريق كل يتشيع الذين العامة، بني الدماء إهراق إىل أحيانًا تفيض والفتن املنازعات هذه

يردع. فهم أو ينفع، علم بال ومذهبه، لرأيه منهم
عن العامة تشغل الوسائل من وسيلة يف العلماء لتفكري يظهر ما عىل سببًا هذا فكان
املجتمعات، يف تتىل قصص وضع يف األذكياء بعض فأخذ األخبار، تلك مثل يف الخوض
املبعثر املخترص منها فكان األحقاد، أو للعواطف املثرية األخبار عن العامة بها فيلهو
الفتوحات، أخبار ذلك ومن حدة، عىل كتٍب يف املجموع املطول ومنها الكتب، ثنايا يف
وكتاب له، ليست وهي الواقدي إىل املنسوبة اليمن، وفتوح مرص، وفتوح الشأم، كفتوح
أيًضا، مجهول وكاتبها وليلة ليلة ألف وكتاب مجهول، وواضعها العبيس عنرتة قصة

ذلك. عىل تدل ال أخبارها ولكن الفارسية عن مرتجمة إنها قالوا: وقد
رضورات من رضورة وأصبحت واألخبار، القصص هذه أمثال الناس استطاب وملا
تدوين يف والقصاصون الرواة تنافس النفس، وترويح التلهي من نوًعا فيها ألن الحياة؛
والشعراء العشاق كأخبار األدب كتب يف متفرقة وتارة مجموعة تارة ووضعها األخبار
من والقريب امللفق ومنها والسمني الغث منها فكان … ذلك وغري والكرام والبخالء

الصحة.
الشهوات، يف واالنغماس والتهتك املجون أخبار إيراد يف األخباريني بعض غاىل وقد
والتجرد باألخالق، العبث من فيها ملا والتلفيق، بالغلو نفسها عىل تشهد تكاد مغاالة

385



األربعاء حديث

ما ينايف كبري، بسبٍب إليهم املنسوبة واألدباء الشعراء منه أخذ الذي األدب، معنى عن
نقل ما إن قلت: إذا مخطئًا أظنني وال واملروءة، الحشمة رداء اطراح من إليهم ينسب
األستاذ حرضة ويسميه العرص، ذلك شعراء من وأرضابه نواس أبي عن القبيل هذا من
هو إنما العرص، ذلك أهل عىل حكمه عىل دليًال ويتخذه واملجون، الشك عرص حسني طه
كالرشيد العباسيني الخلفاء بعض سمعة تشويه إما أمرين: أحد به يراد قصيص تلفيق
عىل امللفقة، والروايات املخزية القصص تلك أمثال إىل العامة نهمات سد وإما واملأمون،
والشك والفجور الفحش شيوع عىل دليًال نتخذه أن لنا كان ملا منه، يشء صح لو أنه
من النيل إىل تطاول مهما املاجن يتعدى أن يجوز ال مجون ألنه العرص، ذلك أهل بني

املجون. باسم سواه
وبشار نواس كأبي الشعراء أولئك إىل نسب ما أن — قلت كما — أعتقد أني عىل
كتاب يف يجمع لم نواس أبي شعر أن صح إذا سيما وال للشك، محل طبقتهما يف ومن
املجون، شعراء وأخبار القصص رواة جمعه وإنما حياته، يف حدة عىل — ديوان —
ال عدمها، أو الثقة من الرواة هؤالء ومحل بعيد، أو قريب بزمٍن وفاته بعد وتناولوه
قبول يف تردد نفسه حسني طه األستاذ أن وحسبنا قدمناه، الذي بعد تعريف إىل يحتاج
يف وفاته قبيل له أنشدها نواس أبا إن قال: التي الرشعية املقاطيع عن عبدوس رواية
من متكلفة قصة إنها وقال: صحتها، يف األستاذ تردد واالستغفار، التوبة يف متتابعة أيام

حياته. من مختلفة أوقاٍت يف الشعر هذا أكثر قال الرجل أن نعتقد وإنما شك، غري
أكثر صحة يف الشك يجوز القصة هذه صحة يف الشك لألستاذ ز جوَّ فالذي
أنها ويثبت املجون، شعراء من وغريه نواس أبي عن نقلت التي والروايات القصص،
العرص، لذلك صادًقا مثاًال تتخذ أن يصح فال تاريخية، قيمة لها ليس موضوعة قصص
كان أمة تاريخ من أمثلة ألنها ال للنفس وترويًحا فكاهة فيها ألن تقرأ فإنما قرئت وإذا
تبلغه أن يمكن ما أقىص فيه بلغت علمية نهضة وعرص هزل، ال جدٍّ عرص ذاك عرصها

السنني. من عرشات يف أمة
أن يرغب ال «إنه قوله: يف ذلك إىل باإلشارة األخرية مقالته يف األستاذ أحسن ولقد
دليًال هذا قوله يف فإن واللذة.» الفكاهة من تخلو أال يريد وإنما ، خالٍّ كلها حياتنا تكون
يستدرجنا، وأن عاتقه، عىل ألقاه الذي الحمل عبء نواس أبي عن يخفف أن يريد أنه عىل
وال للفكاهة، أوردها إنما وأنه املخزية، القصص تلك صحة يف الشك إىل فعل، ما ونعم
له، يؤبه ال رجًال وال الخطر، قليل يكن لم نواس أبا «إن بقوله: ذلك عزز أن بعد سيما
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أسماء عساكر ابن الحافظ تاريخ عن رسد ثم ا.» جدٍّ وعالية عالية، مكانة ذا كان وإنما
نواس. أبو عنهم وروى نواس، أبي عن رووا من

ال نقيضان الحديث، رواية ثم باللذات، واالستمتاع باملجون، املجاهرة أن جرم وال
شعراء من وأرضابه نواس أبي عن نقل ما أكثر أن يف رأينا يؤيد ما وهذا يجتمعان،
عىل دليًال تتخذ أن يصح ال وأنه الصحة، عن بعيدة قصصية روايات هي إنما املجون،

عليم. علم ذي كل وفوق العرص، ذلك يف والخلقية الروحية األمة حالة
العظم رفيق
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العارش الفصل
نقد1 عىل رد

منذ العظم بك رفيق لألستاذ «السياسة» نرشته الذي الرائع املقال هذا أذكر زلت ما
أذكر زلت ما اآلن، إىل الرد هذا وبني بيني حوائل حالت ثم عليه، بالرد ووعدت أسبوعني،
أشياء يتناول ال وبيني الجليل العالم هذا بني الخالف فإن عليه، أرد أن وأريد املقال، هذا

يشء. كل قبل ا عامٍّ مبدأ يتناول وإنما فحسب، مفصلة
فيه، رأيي يعرف أن وأريد املبدأ، هذا يف الجليل العالم هذا رأي الناس عرف وقد
وبيني بينه الخالف ألن منه؟ أيأس أم الجليل العالم هذا إقناع يف أأطمع أدري ولست
التاريخ يف آخر مذهبًا وأذهب وفهمه، التاريخ يف مذهبًا يذهب ا، جدٍّ وشديد ا، جدٍّ جوهري

سبيل. من املذهبني هذين بني االتفاق إىل ليس أن إيلَّ ويخيل وفهمه،
الرشق، يف املعروفني العلماء من وكثري العظم، بك رفيق الجليل العالم يزال ال
يشبه الذي أو الديني، والتقديس الجالل من صفة اإلسالمي التاريخ عىل يسبغون
العلمي والبحث النقد عىل يعتمد نظًرا فيه النظر وبني العقل بني تحول الديني،
مكانتهم، وتقديس خطرهم وجالل العرب من القدماء بمجد يؤمنون فهم الصحيح،
األعمال، بجالئل يصفونهم وهم رش، كل عن وينوهونهم خري، كل إليهم يضيفون وهم
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من ومقياًسا البحث، قواعد من قاعدة ذلك يتخذون وهم صغائرها، عن ويرفعونهم
يف كان إذا إال صحيًحا اليشء هذا فليس شيئًا الرشيد إىل أضفت فإذا النقد، مقاييس
وإنما نفسها، يف مكانته هي املكانة هذه وليست وبمكانته، به يليق بالرشيد، خليًقا نفسه
وسطوة الدين، وكرامة الخالفة، وجالل العهد، وبعد القدم، عليه خلعها التي املكانة هي

العربية. األمة
هم حيث من الناس إىل النظر فأما تاريخي، نقد هو حيث من التاريخي النقد فأما
تحلل كما وعاداتهم أخالقهم وتحليل الناس، به يوصف أن يمكن بما ووصفهم ناس،
الظروف من اكتنفها وما والعادات، األخالق هذه بني واملالءمة وعاداتهم، الناس أخالق

إليه. يلتفتون أو العلماء هؤالء فيه يفكر قلما يشء فذلك واألحوال؛
هذا يف إمامهم أن وحسبك وأكرمهم، أجلُّهم وإنما العلماء، هؤالء من أغض ولست
يف أخالفهم ولكني وأكربه، خلدون ابن أجل أني تعلم ولعلك خلدون، ابن هو املذهب
سيتغري وأنه يتغري، بأن خليق وأنه مستقيم، غري التاريخ يف مذهبهم أن وأرى الرأي،
السلف تقديس مذهب — املذهب هذا أن أرى هذا، من أكثر أرى أنا بل شك، بدون
بد ال التاريخ أطوار من طور — التاريخ عىل الدين إسباغ مذهب الصغائر، عن وتنزيهه
يمروا أن من بد ال للناس، والسياسية العقلية الحياة أطوار من طور بل به، يمر أن من
األستاذ يكتب كما مؤرخوها فكتب العرب، غري أخرى أمم الطور لهذا خضعت وقد به،

العرب. قدماء يف يرى ما واألجداد اآلباء يف ورأوا العظم، بك رفيق
عن وتنحط مجدها، عن تنزل أن إىل الحياة رصوف اضطرتها إذا األمم هذه أن ذلك
استفاقت ثم والسلطان، العزة عن وتنام حينًا، الدهر لخطوب فتخضع العالية، مكانتها
وتستأنف القديم، املجد تسرتد أن إىل وطمحت الغفلة، بعد وتنبهت النوم، هذا من
القديم، املجد بهذا الشعور هو إنما نفسها يف تجده شعور فأول العلياء، سبيل يف سريها

عليا. ُمثًال واتخاذهم وإكبارهم أصحابه إجالل إىل والحاجة
نظًرا إليهم تنظر وإنما بريئًا، مجرًدا علميٍّا نظًرا الناس هؤالء إىل تنظر ال فأنت
فيهم فرأيك وإذن مثالهم، عىل وتحتذي تتأثرهم، ألنك واإلكبار، اإلعجاب ملؤه متهًما،
الذي اإلعجاب بني تجمع أن تستطيع وكيف متهم، عليهم أو لهم وحكمك صحيح، غري
ومن والعواطف؟! بامليول يتأثر وال الهوى، يعرف ال الذي العلمي النقد وبني له، حد ال
همتك فترصف والتقليد، االحتذاء إىل امليل وهذا اإلعجاب، بهذا ونقدك بحثك يتأثر هنا
من تستطيع ما وتبذل مكروه، كل عنه وتدفع عيب، كل من إعجابك موضع تربئ أن إىل

وخطره. قيمته له التاريخي النقد من فنٍّا لتوجد وجهد، قوة
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التنزيه إىل يسمو ألنه الصحيح؛ باملعنى علمية ليست إليها يسمو التي الغاية ولكن
أو بحمٍد يحفل ال والذي ذم، إىل وال مدٍح إىل يسمو ال الذي التحقيق إىل ال والتمجيد،

هجاء.
خاص بنوٍع انظر املقدمة، هذه من األول القسم وإىل خلدون، ابن مقدمة إىل انظر
يف وتورطهم املؤرخني أغالط ليبني بسطه الذي النقد هذا وإىل التاريخي، منهجه إىل
يكره فهو بها؛ بأس ال علمية قواعد تصور قد تجده الحكم، يف الخطأ من رضوب
يحتم أو إليك، ويحبب التاريخ، بكاتب تحيط كثرية أخطار من ويحذر والهوى، الغرض
استكشاف إىل كله هذا من يصل وهو الحوادث، من لك يروى فيما العقل تحكيم عليك،
يقولون، كما القوانني هذه لتطبيق يعرض يكاد ال ولكنه التاريخي، النقد يف قيمة قوانني
وصالح القدماء، بمجد متأثر ألنه قبل؛ من املؤرخون فيه تورط ما مثل يف يتورط حتى

وأحوالهم. أخالقهم وفساد املعارصين، وانحطاط القدماء، وطهارة القدماء،
إىل يعمد لم األقىص املغرب يف اإلدريسية الدولة نسب يصحح أن مثًال أراد إذا فهو
للفراش الولد أن فيه رشيف، بحديٍث النسب هذا صحة عىل استدل وإنما تاريخي، بحث
لم واملجون، العبث من به اتهم ما الرشيد عن يدفع أن أراد إذا وهو الحجر، وللعاهر
يف ركعة مائة يصيل كان الرشيد بأن إليك تحدث وإنما ذلك، يف املؤرخني مذهب يذهب
أن املمكن من فليس شأنه هذا كان وإذا أخرى، سنة ويغزو سنة يحج وكان اليوم،

يلهو. أن وال يعبث،
يصيل كان الرشيد أن عليه ينكر أن آخر، مؤرخ حق من أن يف خلدون ابن يفكر ولم
ولم العبث، وبني الصالة بني يجمع كان الرشيد أن له يزعم أن أو اليوم، يف ركعة مائة
يضعه أن ويريد ويكربه، بالرشيد يعجب كان خلدون ابن ألن خدلون؛ البن ذلك يخطر

األعىل. واملثل الصالحة القدوة موضع الخلفاء من وأمثاله هو
بها قصد «Plutarque «بلوتارك اليوناني للمؤرخ قرأتها صغرية رسالة أذكر ولقد
يف الرسالة لهذه وكان واالفرتاء، بالكذب فيها واتهمه «Hérodote «هريودوت نقد إىل
قدماء اتهم ألنه الظنون؛ الناس فيه فظن التاريخ» «أبي إىل أساءت شهرة القديم العرص
بعضهم فوصف املختلفة، بالنقائص اليونانية الفارسية الحرب يف وأبطالهم اليونان
«بلوتارك» ونهض بالرشوة، وبعضهم بالجبن، وبعضهم بالغدر، وبعضهم بالخيانة،
مكانة، أرفع األبطال هؤالء وأن كاذب، التاريخ» «أبا أن فزعم األبطال هؤالء عن للدفاع

اآلثام. هذه مثل يف يقعوا أن من خطًرا، وأجل منزلة، وأعىل
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كان فلما النقائص، هذه من واألجداد اآلباء يربئ ألنه النقد؛ بهذا اليونان وفتن
الحديثة النقد مناهج استكشاف وكان اليونانية، اآلثار استكشاف وكان الحديث، العرص
تكلف الذي هو «بلوتارك» وأن يتكلف، ولم يكذب لم «هريودوت» أن ظهر التاريخ، يف

الناس. منه يربأ ال مما وتربئتهم الناس تقديس
يكن فلم وعزتهم، اليونان مجد أيام يف التاريخ» «أبو عاش فقد بغريب؛ هذا وليس
العيوب، من الناس منه يسلم ال بما أبطالهم يصف أن اليونان، يؤذي يكن ولم يؤذيه،
تؤذيهم، النقائص هذه فكانت السيايس، وانحطاطهم اليونان، ذلة أيام «بلوتارك» وعاش

الطريف. املجد أعوزهم حني التليد مجدهم يف املبالغة إىل محتاجني وكانوا
زينة واألسالف اآلباء مجد ننتحل فنحن مأثرة؛ وال مجد لنا ليس … حالنا هذه
األسالف من يغض ال الطبيعية بأوصافه املجد هذا وصف أن إلينا ويخيل وافتخاًرا، لنا
مفاخرتنا وما بالعرب؟ مفاخرتنا فما وإال كذلك؟ أليس ومنا، منهم يغض وإنما وحدهم،
نحن ما به نخفي الغرور، من رضب والفراعنة؟ العرب بآثار مفاخرتنا وما بالفراعنة؟

وضعف. وانحطاٍط جهٍل من فيه
يكرهون ال وعزتهم، العرب مجد أيام عاشوا الذين ومؤرخوهم العرب رواة كان لقد
لم الوصف هذا ألن نقص؛ من الناس به يتصف بما وأمراءهم، العرب خلفاء يصفوا أن
وإنما بعينه، كتابًا أقول ال تقرأ، أن وحسبك أيامهم، يف العرب يؤذي وال يؤذيهم، يكن
املكانة وذوي وأمراءهم العرب خلفاء لرتى والتاريخ، األدب كتب من كتاب أي يف أقول
ألن ذلك ُمْزٍر؛ هو وبما مرشف هو بما والضعة، وبالرفعة والرش، بالخري يوصفون فيهم،

مالئكة. ال ناًسا كانوا الناس هؤالء
بأن يعرتف من أول وأنا منتحلة، مختلفة األخبار هذه إن وأصحابه: األستاذ يقول
القدماء يصف خري كل بأن أومن أن أستطيع ال ولكني منحول، مختلق األخبار من كثريًا

يريضصحيح. بما يصفهم خرب كل وأن منحول، يريض ال بما
األخبار لهذه تعرض أن هو واإلنصاف القصد وإنما كثري، وإرساف إرساف، هذا
كان وما صادًقا، منها كان ما تستطيع ما بقدر فتتبني والتمحيص، بالنقد املختلفة
خلفاء من ا جدٍّ كثريًا أن وأزعم صادق، األخبار هذه من ا جدٍّ كثريًا أن أزعم وأنا منحوًال،
اللهو، رضوب ويصطنعون يعبثون الرواة يقول كما كانوا العباس وبني أمية بني
و«نيربيوس» «أغسطس» كان لقد الدين، يكرهها كان اللذات من بفنون ويستمتعون
حقه، للدين يؤدون فكانوا أيًضا، قيارصة كانوا ولكنهم روما، يف الكهنة كبار و«نريون»

حقها. للدنيا يؤدون وكانوا
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ولكنهما فرنسا، يف املسيح لقوة مظهًرا عرش والخامس عرش الرابع لويس كان ولقد
الفرنسيني، ومجون الفرنسيني وثروة الفرنسيني، لسلطان مظهًرا نفسه الوقت يف كانا
هذا وكان وخطبائها، الكنيسة آباء وعظ يسمعان وكانا يعبثان، وكانا يصليان، فكان
ثم هللا، سخط من ويفزعان فيعجبان الصواعق، كأنه مخيًفا عنيًفا إليهما يوجه الوعظ

املوبقات. يف يتورطا أن إال هي فما القرص إىل ينرصفان
خلفاؤنا وكان وثنيني، الرومان قيارصة وكان مسيحيني، هذان كان تقل: وال
ال واحد الناس نفوس يف الديني األثر ولكن جوهرها، يف الديانات تختلف فقد مسلمني،
واإلرسائيليني املسلمني من أن كما ورعون، أتقياء والوثنيني املسيحيني فمن يختلف، يكاد
كانوا وما األعمال جالئل من يأتون كانوا وما العرب مجد إن تقل: وال ورعني، أتقياء
أؤكد فأنا والعبث؛ اللهو وبني بينهم يحول كان للسلطان، وبسط فتح من به يقومون
وال كسًال يكن لم عرش الرابع لويس وأن عاجًزا، وال خامًال يكن لم «أغسطس» أن لك

النوم. يف مغرًقا
كان املخيف، املفزع الجد هذا عرص وهو الفرنسية، الثورة عرص أن يف رأيك وما
الخمر! وأنهار الدماء أنهار فيه تجري وكانت ومجونًا، دعابة الفرنسية العصور أشد

جرت وما الكربى، الحرب يف رأيك وما فيه؟ نعيش الذي العرص هذا يف رأيك وما
عما وأخطارها، الحرب هذه جد إىل انرصفوا األوروبيني أن أتظن هول؟ من أوروبا عىل
الجندي كان ولقد أوروبا، يف اللهو سلطان ازداد لقد كال! ولهو؟ عبث من الحياة يف
القتال، ساحة عن بعيًدا األيام أو باليوم ظفر إذا حتى الهول، أللوان ويتعرض يقتتل
كانت لقد أقول؟ ماذا … الحرب قبل يعرفه يكن لم اندفاًعا وشهواته لذاته يف اندفع
أصوات تمنع ال ودويها املدافع أصوات فكانت القتال، ميدان يف اللذات إليهم تحمل
أمام ترقص املنايا وكانت الجند، آذان إىل تصل أن واملمثالت واملمثلني واملغنيات املغنني
برقص فاستمتعوا ذهبوا الراحة، بوقت وظفروا منها سلموا فإذا فرتوعهم، الجند هؤالء

واملغلوب. الغالب منهم سواء باملجد يظفروا أن كله هذا يمنعهم ولم الراقصات،
الفتح يكن ولم الحياة، بلذات يستمتعوا أن والعباسيني األمويني ليمنع إذن يكن فلم
كان فما ذلك، وبني بينهم ليحول العلم يكن ولم اللذات، بهذه يستمتعوا أن ليمنعهم
حظهم كان ولقد وأمريكا، أوروبا أهل من املعارصين حظ من بأكثر العلم، من حظهم

وأمريكا. أوروبا أهل من املعارصين حظ من أقل اللذة من
أن بنا خليق وتفسريه، فهمه ونحاول التاريخ، نقرأ حني نتدبر أن بنا خليق
خلدون، ابن فهمهما مما أحسن نفهمهما أن ولكن خلدون، ابن وضعهما قانونني نفهم
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جميًعا الناس وأن وأمكنتهم، أزمنتهم تختلف مهما متشابهون جميًعا الناس أن وهما:
الشبه. وجوه بينهم تشتد مهما مختلفون

يختلف فيم نعرف وأن بينهما، املالءمة نحسن وأن القانونني، هذين نفهم أن يجب
هذين فهمنا إذا ونحن التشابه؟ وهذا االختالف هذا أثر وما يتشابهون، وفيم الناس،
جد فيه والحضارة، املجد عصور من كغريه كان قد العبايس العرص أن عرفنا القانونني

ويقني. شك وفيه وهزل،
قد للهجرة الثاني القرن أن — أزعم ما إثبات عىل قادر أني وأعتقد — أزعم وأنا
فقد الرأي؛ هذا صحة يثبت يشء وكل ومجون، عرصشك كان وقد ولعب، لهو عرص كان
فطرٍة ومن تعقيد، إىل سذاجٍة ومن حضارة، إىل بداوة من انتقال عرص العرص هذا كان
وشعوب مختلفة، بأمم امتزاج عرص كله هذا فوق كان وقد وفلسفة، علٍم إىل خالصة

والفقري. الغني ومنها والعالم، الجاهل ومنها والحرضي، البدوي منها متباينة،
االختالط لهذا تضطرب أن دون الشعوب، هذه وتمتزج األمم هذه تختلط أن أفرتيد
ال إنك جديد؟ بناء ويقوم قديم بناء ينهار أن دون ونظم؟ وعادات أخالق واالمتزاج
االمتزاج لهذا يحدث أن دون املختلفة الكيمياء عنارص من طائفة تمزج أن تستطيع
وأن والرومي، واملرصي والفاريس العربي يمتزج أن أفرتيد جديدان، وانقالب اضطراب
تستطيع يشء ذلك اضطراب؟ أو فساد ينالها أن دون كانت كما والعادات األخالق تبقى

سبيل. من إليه فليس الواقعة الحياة يف فأما الخيال، يف تفرتضه أن
إىل فانظر املتصلة؛ وال بالقوية ليست معارشة األوروبيني عارشنا أوالء نحن ها
أن لو يحدث أن يمكن عما حدثني ثم والخاصة، العامة حياتنا يف العميق القوي أثرها
والفرس العرب بني االتصال مثل والعمق القوة من كان األوروبيني وبني بيننا االتصال
املتفقة اختلفت، وإن املتشابهة واألجيال العصور هذه بني تفرق لم أدري لست والروم،

افرتقت. وإن
أزمنتهم تختلف مهما متشابهون جميًعا فالناس خلدون، ابن قانوني نفهم أن يجب

الشبه. وجوه بينهم تشتد مهما مختلفون وأمكنتهم،
كل أن وأزعم ومجون، شك عرص كان للهجرة الثاني القرن أن إذن أزعم أنا
أن إىل بك رفيق األستاذ ألفت أن وحسبي الرأي، هذا يف يؤيدني العرص هذا يف يشء
أن وأحب الرشيد، بن األمني بخالفة وختم يزيد، بن الوليد بخالفة بدأ قد القرن هذا
والرقايش، نواس، وأبي ومطيع، بشار، إىل األستاذ ألفت ثم الخليفتني، هذين بني يقارن
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املقفع، وابن زياد، بن ويحيى عجرد، وحماد الوليد، بن ومسلم األحنف، بن والعباس
الفقهاء أذكر أن أريد وال واملفكرين، والكتاب الشعراء من وغريهم الحميد، عبد بن وأبان

املتحرجون. يغضب أن مخافة الكالم وأصحاب
القاعدة هذه عىل حياتهم ويدرس يقرأهم أن وأحب جميًعا، هؤالء إىل األستاذ ألفت
تقديس قاعدة لنفسه اتخذ ألنه األستاذ يفعل أال أخىش ولكني مالئكة، ال ناس أنهم وهي
وأعلم نفيس، وإىل إليك أنظر كما إليهم أنظر وإنما القدماء، أقدس فال أنا أما القدماء،
وحدها القاعدة هذه وعىل ويسيئون، يحسنون ويمزحون، يجدُّون، ومثيل مثلك أنهم
عند الخمر عن اآلتي األسبوع يف سأحدثك نفسها القاعدة هذه وعىل مىض، فيما حدثتك

نواس. أبي
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نواس1 أبي قبل الخمر

بغري وال بالوصف، وال بالفخر، وال بالهجاء، وال باملدح معارصيه من نواس أبو يمتاز ال
نواس أبي شخصية كانت وإن فيه، يخوضوا أن املتقدمون الشعراء ألف مما الفنون هذه
النحو لهذا نعرض عندما ذلك سنرى كما نفسها، الفنون هذه يف وإيلَّ إليك محببة ظاهرة
بغزله يمتاز كما املجون يف وبافتنانه الخمر، يف بشعره نواس أبو يمتاز وإنما شعره، من

والغلمان. للنساء مداعبته وحسن
بها ينفرد لم هو بل إليها، يسبق ولم الفنون، هذه يخرتع لم نواس فأبو هذا ومع
كثري فيها ونافسه اإلسالم، ويف الجاهلية يف الشعراء من كثري إليها سبقه وإنما عرصه، يف
كثريون، فيها ونافسه كثريون، إليها سبقه معارصيه، جميع نقل لم إن معارصيه من
يف املحدثني وزعيم القدماء، زعيم وظل لحقه، ومن عارصه ومن سبقه ممن امتاز ولكنه

واملجون. والغزل الخمر
قبل علينا الحق من لكان العلمي، البحث يف بالتعمق األحاديث هذه يف نُعنى أننا ولو
الذين الشعراء خمريات التفصيل من يشء مع ندرس أن نواس أبي خمريات نصف أن
ما لنعرف نواس، أبو إليه سبق الذي املقدار نتبني أن يف نجتهد وأن نواس، أبا سبقوا
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أنا تذكر ولكنك وجه، كل من صحيًحا عليه أو له حكمنا وليكون استحدث، وما اخرتع
بالصحف يليق ال البحث هذا ألن املستقيص؛ العلمي البحث صفة األحاديث لهذه نزعم ال
يختصها أن دون حال، أي وعىل مكان أي يف تسمع أو تقرأ، التي باألحاديث وال السيارة،
الكالم. رضوب من الصحف هذه يف ينرش بما عنايته من أشد بعنايٍة السامع أو القارئ
الشعراء هؤالء فأكثر شعره، يف للخمر يعرض لم من الجاهلية شعراء من قليل
إملاًما، بها يلم كان من ومنهم متصًال، لها رشبه كان من ومنهم الخمر، يرشبون كانوا
ال الكثري، الجيد الكالم ذلك يف ولهم املختلفة، وآنيتها وأقداحها الخمر يصفون وكانوا
واستطاع املجيدين، وصافها من بأنه واشتهر وأطال، الخمر يف أكثر الذي «األعىش» سيما

لقوله: الخمر وصف من أشعر أنه للمأمون يزعم أن األعرابي ابن

يَ��تَ��َم��طَّ��ُق ذَاَق��ه��ا َم��ْن ذاَق��َه��ا إِذَا َف��ْوَق��ُه َوه��َي َف��ْوِق��ه��ا ِم��ْن ال��َق��ذَى تُ��ِري��َك

شيئًا منه فأخذ األعىش عىل عدا قد نفسه نواس أبا إن نقول: أن لنا كان ربما بل
املشهور: البيت هذا نصف خاص بنوٍع منه وأخذ بالقليل، ليس

اءُ ال��دَّ ِه��َي ك��ان��ْت ِب��الَّ��ِت��ي َوَداِونِ��ي إِْغ��راءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوِم��ي َع��نْ��َك دَْع

قول وبني الداء» هي كانت بالتي «وداوني األخري: الشطر هذا بني ظاهرة فالصلة
األعىش:

ِب��َه��ا ِم��نْ��َه��ا تَ��َداَويْ��ُت َوأُْخ��َرى َل��ذٍَّة ع��َل��ى َش��ِربْ��ُت َوك��أْس

ولكن السابق، شطره قال حني البيت هذا ذكر قد نواس أبا أن يف شك من فليس
قوله: فإن ويضيف؛ ويغري يصلح أن دون املعنى يأخذ ولم بل اللفظ، يأخذ لم نواس أبا
ألبي يحتفظ ألن يكفي وهو األعىش، شعر يف ليس إغراء» اللوم فإن لومي عنك «دع
ولكنه األعىش، بقول يذكِّر الداء» هي كانت بالتي «وداوني وقوله: كله، بالبيت نواس
أخرى، بكأٍس ويتداوى كأًسا يرشب كان أنه إال يقول أن يرد لم األعىش ألن إياه؛ ليس
ال فأصبح أطرافه، وبسط املعنى هذا نواس أبو مد قد حني يف محدود، ضيق فمعناه
لهذا هي وأصبحت يرشبها، ملن مالزًما داء الخمر أصبحت الحياة، يرافق أصبح له، حد
كأٍس من يتداوى فكان األعىش أما بالخمر، الخمر من حياته طول يتداوى فهو الداء؛
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ال ألنه يذكرهما؛ ينفك ال نواس أبو بينما رشب، إذا إال والدواء الداء يذكر ال كان بكأس،
ودواء. داء يف ينفك

جاهيل، آخر شاعر وهناك قدمنا، ملا له، نعرض ال ولكننا كثري، هذا غري ولألعىش
قبل عاش مسيحيٍّا وكان بها، بأس ال إجادة فيها وأجاد بالخمر ُعني قد أنه يظهر
يف يعيش وكان كالحارض، أو حاًرضا كان وإنما الكلمة، بمعنى باديًا يكن ولم اإلسالم،
التي الرهبان ومساكن األديرة إىل يختلف وكان نواس، أبو فيه عاش الذي اإلقليم هذا
أجاد معاٍن يف يجيد الشاعر هذا وكان قرنني، بنحو بعده نواس أبو إليها اختلف ربما
األمثال، ورضب والنسك، الزهد، يف يجيد وكان الخمر، يف يجيد كان العراق، شعراء فيها
أبو أحسن حيث يحسن وكان نواس، أبو أجاد حيث يجيد كان البالغة، الحكم وإطالق
الحرية يف عاش الذي العبادي» زيد بن «عدي وهو به، بأس ال غزل له ويُروى العتاهية،
أنه عىل يدل عنه يروى ما ولكن الخمر، يف كثريًا له الرواة يرِو لم الجاهيل، العرص أواخر
الرواة فيها يختلف التي القليلة، األبيات هذه إىل وانظر مجيًدا، وصفها ويف كلًفا، بها كان
يسكر: حتى عليها ويرشب فيستعذبها يزيد بن للوليد تُغنَّى كانت والتي كثريًا، اختالًفا

تَ��ْس��تَ��ِف��ي��ُق أََم��ا ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن ـ��ِح ـْ ��ب�� ال��صُّ َوَض��ِح ف��ي اْل��َع��اِذلُ��وَن بَ��كَّ��َر
َم��ْوثُ��وُق ِع��نْ��َدُك��ْم َواْل��َق��ْل��ُب ال��ل��ِه ع��ب��ِد اب��نَ��َة يَ��ا ِف��ي��ِك َويَ��لُ��وُم��وَن
ص��ِدي��ُق أَْم يَ��لُ��وُم��ن��ي أََع��ُدوٌّ ِف��ي��ه��ا اْل��َع��ذْل أَْك��ثَ��ُروا إِذْ أَْدِري َل��ْس��ُت
إِبْ��ِري��ُق يَ��ِم��ي��ن��ه��ا ف��ي َق��يْ��نَ��ٌة َف��َق��اَم��ْت ��بُ��وِح ال��صَّ إِل��ى ثَ��اُروا ثُ��مَّ
ال��رَّاووُق ُس��َالَف��َه��ا ��ى َص��فَّ ِدي��ِك ال��ْد َك��َع��يْ��ِن ُع��َق��اٍر ع��َل��ى َق��دََّم��ت��ُه
يَ��ذُوُق َم��ْن َط��ْع��َم��َه��ا َل��ذَّ ُم��ِزَج��ْت َم��ا َف��ِإذا م��ْزِج��َه��ا َق��بْ��َل ُم��زٌَّة
ال��تَّ��ْص��ِف��ي��ُق يُ��ِث��ي��ُرَه��ا ِص��َغ��اٌر ِر ْر ك��ال��دُّ َف��َق��اِق��ي��ُع َف��ْوَق��َه��ا وَط��َف��ْت

البداوة، رصانة من تخلو أن دون الحضارة، رقة جاهليتها عىل األبيات هذه ففي
بُعد عىل فيذكِّر تمزج، حني الخمر عىل يبدو ما يوصف الذي األخري البيت بهذا بأس وال

نواس: أبي بقول

ال��ذَّه��ِب ِم��َن أَْرض َع��َل��ى ُدرٍّ َح��ْص��ب��اءُ َف��َق��اِق��ع��َه��ا ِم��ْن َوك��بْ��َرى ُص��ْغ��رى ك��أَنَّ
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قوله: يظهرها التي الصورة بهذه بأس وال

إِبْ��ِري��ُق يَ��ِم��ي��ِن��ه��ا ف��ي َق��يْ��ن��ٌة َف��َق��اَم��ْت ��ب��وح ال��صَّ إِل��ى ثَ��اُروا ثُ��مَّ

أن الستطعنا الخمر، وغري الخمر يف الشاعر هذا شعر من كثريًا شيئًا لدينا أن ولو
نستخلص وأن العبايس، العرص يف العراق شعراء وبني بينه القوية الصلة من شيئًا نتبني
عصورهم اختالف عىل الشعراء يف العراقية والبيئة العراقي، اإلقليم أثر بوضوح هذا من
فيه، مشكوك وأكثره ا، جدٍّ قليل الشاعر هذا عن يُروى ما ولكن االجتماعية، وأحوالهم
اإلسالمي العرص يف نحل قد — والحكم الزهد سيما وال — منه املوفور الحظ أن وأحسب
املنتحلون فأضاف الزهد، من قليًال عنه حفظت الرواة ذاكرة ألن الشاعر، هذا إىل وأضيف

مشهور. معروف الجاهليني عىل االنتحال وهذا كثريًا، يجعله ما القليل هذا إىل
يكن لم وصفهم ولكن اإلجادة، بعض فيها وأجادوا الخمر، وصفوا إذن فالجاهليون
الخمر لون فيصفون بالظواهر يقنعون كانوا وإنما التدقيق، فيه يصطنع ولم عميًقا،
ما ويصفون طعمها، ويصفون مجمًال، وصًفا وأباريقها أقداحها ويصفون ومظهرها،
إنما بل الدقائق، عن البحث يف مرسفني وال الوصف هذا يف مبالغني غري نشوة، من تحدث
فكثري الخالل، وكرام باملحاسن والتمدح الفخر إىل الخمر، يصفون حني يقصدون، كانوا

عنرتة: قول يشبه ما العرص ذلك يف ا جدٍّ

يُ��ْك��َل��م َل��ْم َواِف��ٌر وِع��ْرِض��ي َم��ال��ي ُم��ْس��تَ��ْه��ِل��ٌك ف��ِإنَّ��ِن��ي ش��ِربْ��ُت َوإذَا

وهي وجهتها، يف اليشكري» «املنخل قالها التي األبيات هذه يشبه ما ا جدٍّ وكثريًا
أن تنَس ال ولكن الجاهليني، الشعراء عن يُروى ما أبدع من وهي معانيها، يف ال الفخر،
النعمان، وينادم الحرية، يف يعيش كان أيًضا، العراق شعراء من شاعر اليشكري املنخل

األبيات: هي وهذه النابغة، ويعارص

ال��م��ِط��ي��ِر اْل��يَ��ْوِم ف��ي ال��ِخ��ْدَر ِة اْل��َف��تَ��ا ع��َل��ى َدَخ��ْل��ُت َول��َق��ْد
اْل��ح��ري��ِر وف��ي ال��دَِّم��ْق��ِس ف��ي ُف��ُل تَ��ْر اْل��َح��س��نَ��اءِ اْل��ك��اِع��ِب
اْل��َغ��ِدي��ِر إل��ى اْل��َق��َط��اِة َم��ْش��َي َف��تَ��َداَف��ع��ْت ف��َدَف��ْع��تُ��َه��ا
ال��بَ��ه��ي��ِر ال��ظَّ��بْ��ي ��ِس َك��تَ��نَ��فُّ ��َس��ْت َف��تَ��نْ��فَّ َف��َل��ِث��ْم��تُ��ه��ا
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َوِب��اْل��َك��ِب��ي��ِر ��ِغ��ي��ِر ِب��ال��صَّ م��ِة ال��ُم��َدا ِم��ن َش��ِربْ��ُت َوَل��َق��ْد
َوال��س��ِدي��ِر ال��َخ��َوْرنَ��ِق َربُّ َف��ِإنَّ��ِن��ي َس��ِك��ْرُت َف��ِإذَا
واْل��ب��ِع��ي��ِر ��َويْ��َه��ِة ال��شُّ َربُّ َف��ِإن��ن��ي َص��َح��ْوُت َوإذا
اْألَِس��ي��ِر ِل��ل��َع��اِن��ي ِه��ن��د يَ��ا ِل��ُم��تَ��ي��ٍم َم��ْن ِه��نْ��ُد يَ��ا

لهوه، يوم ذكر وكيف الفتاة، هذه تصوير أحسن كيف الشعر، هذا أول إىل فانظر
واآلخر الغدير، إىل القطاة بميش الفتاة تدافع يشبِّه أحدهما البيتني، هذين إىل انظر ثم
انظر ثم قلبها، النخالع صورة تنفسها اضطراب ويتخذ ورهبتها، الفتاة رغبة يصور
بالقدح، منها ورشب بالكأس، منها رشب قد أنه عىل يزد فلم للخمر، عرض كيف إليه
يذكرها، فال الحقيقية حياته وينىس القرص، ذو امللك أنه إليه فيخيل يسكر قد أنه وعىل

الجاهلية: شعراء من اآلخر قول إىل وانظر البعري. ورأى الشاة فرأى صحا إذا إال

يَ��نْ��ج��ِل َل��ْم َل��ْونِ��ِه َس��اِط��ُع ��بْ��ُح َوال��صُّ َع��رَّْس��تُ��ُه ال��رََّدى ع��ْرِض َوُم��َع��رٍَّس
تُ��ْق��تَ��ِل َل��ْم ِب��ِم��زاِج��َه��ا َع��اِت��ٍق ِم��ْن َف��َص��ب��ْح��تُ��ُه ِب��ِه َح��انُ��وتً��ا َف��أَتَ��يْ��ُت
��ِل ُم��بَ��خَّ َغ��يْ��ُر ال��ِخ��ي��م َك��ِري��ُم بَ��َس��ٌر ِب��َه��ا أَْغ��َل��ى اْل��َق��ذَى َص��اِف��ي��ة ص��ْه��بَ��اءَ

الوصف هذا يف يمعنون يكونوا لم ولكنهم الخمر، يصفون كانوا فالجاهليون
ولني النعمة من يكونوا لم ألنهم واإلبل؛ الخيل إىل وما واإلبل، الخيل وصف يف إمعانهم
كانوا كما متصلة، معارشة ويعارشوها عليها، يعكفوا أن يستطيعون بحيث العيش
يرشب الساعة، أو اليوم فرصة منهم للكثري تسنح كانت وإنما والشاة، اإلبل يعارشون
وذكر الخمر وصف وربما مفاخًرا، بذلك تحدث ولهوه رشبه من فرغ فإذا ويلهو، فيها
فقد والفن، الفخر ذلك إىل دعاه وإنما بحظ، اللهو من يأخذ ولم يرشب، لم وهو اللهو
الكرم من املفاخر به يمتاز بما والتحدث الفخر، فن يف بها واإلملام الخمر وصف دخل
املعاني هذه من ذلك غري إىل العفة اطراح إىل يشء كل يدعو حني العفة ومن والسخاء،

جميًعا. الجاهليني عند تجدها التي الشائقة،
اثنتني؛ صفتني وجدت يشخصه، بيشءٍ الجاهليني عند الفن هذا تذكر أن أردت فإذا
وال منه يكثرون وال وصفها يف يلحون وال إملاًما، بالخمر يلمون كانوا الشعراء أن األوىل:
يتخذوا لم أنهم الثانية: االحتياط. من يشء مع له يعرضون كانوا وإنما فيه، يدققون
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يشبه وما والفخر والهجاء املدح اتخذوا كما الشعر، فنون من مستقالٍّ فنٍّا الخمر وصف
الفنون. هذه

قائًما فنٍّا ويصبح العرص، هذا يف الخمر وصف يستقل أن املمكن من يكن ولم
إليه، تدعو وال بذلك تسمح تكن لم الجاهلية الحياة ألن هو؛ حيث من يقصد بنفسه
شيئًا يكن لم ذلك ألن الخمر؛ وصف يف بإكثارهما زيد بن وعدي األعىش، اشتهر ولهذا
ورصفهم الدين، عنها رصفهم حينًا، الخمر عن الناس سكت اإلسالم جاء فلما مألوًفا،
وحده، الشعر أن فيظهر ذلك ومع واالستعمار، الفتح عنها ورصفهم الخلفاء، جد عنها
واملتحرضين، البادين العرب، من كثريًا وأن وإشفاًقا، خوًفا الخمر عن سكت الذي هو
يف وللرواة اسرتاًقا، ويسرتقونه اختالًسا يختلسونه باللهو، أنفسهم عىل يضنون ال كانوا
أدري ولست يحرضني بيت فهناك املنحول، املتكلف ومنها الصحيح، منها أحاديث ذلك

وهو: إليه موجه وأنه عنه، ريضهللا عمر أيام قيل أنه أعلم ولكني هو، ملن

ِم اْل��ُم��تَ��َه��دِّ اْل��َج��ْوَس��ِق ِف��ي تَ��نَ��اُدُم��نَ��ا يَ��ُس��وءُُه اْل��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر َل��َع��لَّ

معروفة، شائعة — الكوفة عىل عنه ريضهللا عثمان عامل — عقبة بن الوليد وقصة
سكران، وهو مرة الصبح بالناس صىل وأنه الرشاب، عىل يدمن كان أنه يزعمون والرواة
أمر عثمان أن الرواة ويروي زدناكم!» شئتم «إن وقال: املصلني إىل التفت ثم ثالثًا فركع
عمرو عن كهذا بيشءٍ يتحدثون والرواة رضبه، الذي هو عنه هللا ريض عليٍّا وأن ه، بحدِّ
يف كلم وكأنه عليها، ويعكف الخمر، يحب كان أنه فيزعمون الزبيدي، يكرب معد بن

… نرويه! ال كالًما فقال هللا بآيات وذكر ذلك،
الدين، سلطان ضعف حتى أمية، بني سلطان ويثبت الخلفاء، عرص ينتهي كاد وما
بني والجهاد السياسية الخصومة إىل والرشائع، الحدود عن ووالتهم الخلفاء وانرصف
أحفاد من كثريون أفراد واضطر الثروة، وعظمت الغنائم، وكثرت والعصبيات، األحزاب
ضخمة بثروٍة مستمتعني الحجاز يف يقيموا أن إىل قريش، وأرشاف واألنصار املهاجرين
فانرصفوا لهم؛ عقابًا أو منهم خوًفا السيايس العمل وبني بينهم حيل وقد كثري، وغنى
وطن واملدينة مكة فكانت … اآلية وتغريت فيهما وأرسفوا اللذة عىل وعكفوا اللهو، إىل
جميًعا الناس لهؤالء وكانت اللهو، طالب ومجتمع املغنني وموطن الغزلني الشعراء
األخبار حولها وكثرت والتاريخ، األدب كتب يف ذكرها كثر مشهورة، معروفة مجالس
من رضوبًا األحيان بعض يف يظهروا أن إىل أمية بني من الخلفاء واضطر والشائعات،
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محمد بن األحوص وخرب نفوه، ثم بعضهم وعذبوا الناس، هؤالء ببعض فنكلوا القسوة،
ربيعة، أبي بن عمر وشعر أيًضا، معروف املدينة يف املخنثني وخرب معروف، األنصاري

ذكرها. يف نلح أن من وأشهر أكثر الدالل، وأخبار
يكادون فال يحتشمون كانوا ولكنهم ويلهون، يرشبون املسلمون كان فقد هذا ومع
املسيحيون يكن ولم ووقاًرا، إشفاًقا يحتشمون كانوا إملاًما، إال الشعر يف ذلك يذكرون
وبرع ذلك يف وظهر بلذاتهم، يجهرون كانوا بل يخافوا، أن وال يحتشموا، أن مكلفني
كان حزبهم، عن املناضل بسياستهم، الناطق ولسانهم أمية، بني شاعر األخطل فيه
إنهم ويقال: القسس، منه ذلك كره حتى بها، مشغوًفا بالخمر كلًفا وكان مسيحيٍّا،
يكن لم ما دينه رؤساء من يقبل وكان للدين، الخضوع شديد كان ألنه ورضبوه؛ عذبوه

املسلمني. خلفاء من يقبل
ولهوه، برشبه، وجاهر فيه، وأجاد الخمر، وصف من وأكثر الرشب، من األخطل أكثر
سكران وهو مروان بن امللك عبد عىل يوم ذات دخل أنه فريوى السياسة، يف واستخدمه

البيتني: هذين فأنشده يرتنح،

َه��ِدي��ُر َل��ُه��نَّ ُزَج��اَج��ات ثَ��َالَث َع��لَّ��ن��ي ثُ��مَّ َع��لَّ��ِن��ي نَ��ِدي��م��ي َم��ا إِذا
أَِم��ي��ُر ال��ُم��ْؤِم��ن��ي��َن أَِم��ي��َر َع��ل��يْ��َك ك��أَنَّ��ن��ي ِت��ي��ًه��ا ال��ذَّيْ��َل أَُج��رُّ َخ��رْج��ُت

أمية، بني عادى كان وقد الرسير، عىل امللك عبد مع جالًسا الحارث بن زفر وكان
فاغتاظ يحبه، وأخذ امللك عبد قربه حكمهم، عىل أنزلوه فلما العناء، من رضوبًا وكلفهم
ثم البيتني، وأنشده الحال، هذه يف الخليفة عىل فدخل األخطل، به وأغروا الزعماء، لذلك

البيتني: هذين زفر شعر من روى

تَ��َم��اِدي��ا إِالَّ تَ��ْزَداُد َال ال��َح��ْرَب أََرى إِنَّ��ن��ي َل��ِك أَبَ��ا ال ِس��َالِح��ي أَِري��ن��ي
ِه��يَ��ا ك��َم��ا ��ُدور ال��صُّ َح��َزاَزاُت َوتَ��بْ��َق��ى ال��ثَّ��رى ِدَم��ن َع��َل��ى ال��م��ْرَع��ى يَ��نْ��بُ��ُت َف��َق��ْد

يقتله. وكاد الرسير، عىل فألقاه زفر، صدر يف برجله رضب امللك عبد إن فيقال:
معروف، األخطل فشعر للخمر، ووصفه األخطل شعر يف نطيل أن نريد ولسنا
وصف يف إكثاره عىل األخطل إن باإلجمال: نقول أن نستطيع ولكننا مطبوع، وديوانه
يف أكثر فهو الجاهلية، شعراء من وغريه األعىش إليه سبقه ما يتجاوز يكد لم الخمر،

كثريًا. شيئًا يخرتع لم ولكنه الخمر، وصف
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الطبقات يف ويضعف يقل االحتشام وأخذ يرتفون، الناس وأخذ يتقدم، الزمن أخذ ثم
ولسنا دمشق، إىل واملدينة مكة من ينتقالن فيها واإلرساف اللذة إىل امليل وأخذ املختلفة،
أن عىل يدل عليه الناس سخط وكان شديًدا، عليه اإلنكار كان فقد معاوية؛ بن يزيد نذكر
امللك؛ عبد أبناء نذكر ال بل قويٍّا، يزل لم عليه وحرصهم قريبًا، يزل لم باالحتشام عهدهم

ويتسرتون. اللهو، يف يحتاطون كانوا فقد
قد والعهد تغري، قد الجيل كان حتى ينتهي، يكد لم للهجرة األول القرن ولكن
الشأم، يف املتباينة الكثرية األمم وهذه والفرس، العرب، بني االختالط كان وحتى تبدل،
املجون، خطًرا، وأشدها أعظمها ومن املختلفة، الكثرية آثاره يظهر وأخذ عمله، عمل قد
القرن هذا أن إىل املايض الحديث يف أرشنا ولقد والسرية، الفكر وحرية اللهو، وحب
بدئ قد القرن هذا يكون أن يكفي وقلنا: وشك، مجون عرص كان قد للهجرة الثاني

الرشيد. بن باألمني وختم يزيد، بن بالوليد
طرق من سلك وعما يزيد، بن الوليد حياة عن البحث لنا أتيح لو نود كنا ولقد
للمؤمنني، أمريًا كان وحني للعهد، وليٍّا كان حني املجون، ألوان من ابتدع وما الهزل،
املتقدمون عرفه ا جدٍّ قويٍّا أثًرا يزيد بن للوليد ألن بل به، كلًفا أو فيه، حبٍّا ذلك نود ولسنا
العباسيني الشعراء بأن يتحدث مثًال األغاني صاحب فإن نواس؛ أبي شعر يف أنفسهم
بشعر االنتفاع أكثر ألنه نواس، أبا منهم ويختص الخمر، يف الوليد عن كثريًا أخذوا

الوليد.
موته، وبعد حياته يف الحظ سيئ الوليد كان فقد الغرابة؛ من يشء هذا يف وليس
بالرسقة، يتهموا أن وأمنوا الشعراء، عليه فعدا أكثره، وضاع تفرق بل شعره يجمع ولم
من يخلعه أن ويريد عليه، ويحقد يكرهه هشام عمه كان فقد الحظ؛ سيئ الوليد كان
هشام مات فلما أولياءه، ويضطهد يضطهده، لذلك فكان مكانه، ابنه ويضع العهد، والية

وقتلوه! به الناس ثار ما أرسع وما بالخالفة، عهده يطل لم الوليد، واستخلف
الوليد أمر يف نحكم أن يعنينا وليس مظلوًما، أو ظامًلا الوليد يكون أن يعنينا وليس
شاعًرا كان الوليد إن نقول: أن هو اآلن، يعنينا الذي وإنما والسياسة، الدين جهة من
جاء ملن الباب هذا فتح الذي هو وإنه عليه، مفطوًرا املجون، يف ماهًرا وماجنًا مجيًدا،
وتفرقت يحفظ، ولم ضاع شعره ألن الحظ؛ سيئ الجهة هذه من وهو الشعراء، من بعده

األغاني. يف أخباره به تنم ضئيل خيال إال منها يبَق فلم الشعراء، بني شخصيته
نتحفظ أن هذا مع ونريد املجون، باب للشعراء فتح الذي هو الوليد إن نقول:
كان الوليد أن نعلم فنحن وأصحابه، العظم بك رفيق األستاذ يغضب ال حتى ونحتاط،
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العباس، بني أيام سيما وال موته، بعد اضطهد وأنه هشام، عمه أيام حياته يف مضطهًدا
ما والحوادث الشعر من إليه أضافوا قد والعباسيني األمويني من وأعداءه خصومه وأن
هذا ومع إليه، يضاف ما قراءة عند والحذر، االقتصاد، فيجب وإذن يعمل، ولم يقل، لم
الخالعة يف مرسًفا وكان خليًعا، ماجنًا كان الوليد أن يف شك من فليس والحذر االقتصاد

واملجون.
وإنما فحسب، بها والكلف اللذة، آثار من أثًرا واملجون الخالعة يف إرسافه يكن ولم
من أثًرا كان نفسه، يف العقيدة وفساد الدين، اضطراب آثار من أثًرا يظهر فيما كان
الشك فأحدث املختلفة، النحل بأهل املسلمني اختالط من نشأ الذي الجديد، البدع آثار
والثواب، بالعقاب وال بالبعث، مؤمنًا يكن فلم قليل، غري منهم نفر نفوس يف واإللحاد
ويصومون، يصلون كانوا الناس ألن ويصوم فيصيل الدينية، فرائضه يؤدي هذا مع وكان

األبيات: هذه إىل وانظر الناس، عىل خليفة أو الناس، لعهد وليٍّا كان وألنه

ِل��ي��َس��اِر تُ��ِدْرَه��ا ال يَ��ِم��ي��نً��ا اْل��َك��أَْس أَِدِر
ال��نُّ��َض��اِر اْل��َع��وِد َص��اِح��َب ه��ذَا ثُ��مَّ ه��ذَا اْس��ِق
ِج��َراِر ف��ي َدْه��ٍر ُم��نْ��ذُ َع��تَّ��ُق��وه��ا ُك��َم��يْ��ٍت ِم��ْن
َوق��اِر َوك��اُف��وٍر ـ��ِه ِب��األَف��اوي��ـ َخ��تَ��ُم��وَه��ا
ِل��نَ��اِر َم��بْ��ُع��وٍث َغ��يْ��ُر أنِّ��ي أَيْ��َق��نْ��ُت َف��َل��َق��ْد
… … … … … … … … … …
ِل��تَ��ب��اِر يَ��ْس��َع��ى ـ��نَ��َة ـْ اْل��َج��ن�� يَ��ْط��لُ��ُب َم��ْن َوذَُروا

األديم، وصفاء الصقل، من يبلغ لم ولكنه النواس، أبي روح من يشء الشعر هذا يف
فليستمتع وإذن يعذب، ولن يبعث لن بأنه فيه يعرتف والوليد نواس، أبو بلغه ما
يدع أن يريد ال هو بل إليه، يسعون الذي الجنة بخيال يشقون األتقياء وليدع باللذات،
حتى يروضهم، أن يريد وإنما باطل، أو حق نعيم، من إليه يسعون وما الناس، هؤالء
والخلق الدين ذلك يف سواء يشء، بكل والعبث يشء، كل إنكار من يريد ما إىل بهم يصل

والعادة.
نهض العرص كانت فلما خليفة، وهو الوليد حرض أنه الرواة بعض تحدث ولقد
العشاء، صىل ثم تعىش، ثم فصالها، نهض املغرب كانت فلما يتحدث، جلس ثم فصالها،
وأخذ فسقينه، الراوي، وبني بينه فقمن جوار، فأقبلت اسقينني، قال: ثم يتحدث، وأخذ
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له فأحصيت الراوي: قال الفجر، أقبل حتى يسقينه، الجواري وأخذ اسقينني، يقول:
قدًحا. سبعني

فصلت له، جارية فأمر يوًما، سكر أنه يرونه والناس الوليد، أخبار يف كثري هذا ومثل
سكريًا يكن لم منظم، غري اندفاًعا اللذات يف مندفًعا وال مغرًقا، الوليد يكن ولم بالناس،
بنت بسلمى كلف فقد املتني؛ القوي وللحب للحب، مكان قلبه يف كان وإنما معربًدا،
فحال سلمى، يتزوج أن وأراد فطلقها أختها تزوج قد وكان عثمان، بن عمرو بن سعيد
وفيه وجودة، نقاء فيه كثري، الغزل من بيشءٍ الحب هذا فأنطقه ذلك؛ وبني بينه هشام
يوًما، أربعني إال عنده تقم لم سلمى ولكن أراد، ما إىل وصل الخالفة ويل فلما ووفاء، رقة
فيه، ُغنِّي سلمى يف الوليد قال ما وأكثر الكثري، باليشء ورثاها الوليد، فجزع ماتت ثم
وشخصيته الوليد روح تتعرف أن أردت فإذا بها، بأس ال طائفة منه الفرج أبو وروى
حني تشك، ال الخمر يف له أبياتًا لك أروي ولكني األغاني، يف الشعر هذا فاقرأ الشعرية،

نواس: أبا تقرأ أنك يف تقرؤها

اْل��ِع��نَ��ِب ِب��ابْ��نَ��ِة ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى وانْ��ع��ْم ب��ال��طَّ��َرِب اْل��ُه��ُم��وِم نَ��ِج��يَّ اْص��دَْع
ُم��ْع��تَ��ِق��ِب آثَ��اَر ِم��نْ��ُه تَ��ْق��ُف ال َغ��َض��اَرتِ��ِه ف��ي ال��َع��يْ��َش َواْس��تَ��ْق��ِب��ِل
ال��ِح��َق��ِب َع��َل��ى تَ��ْع��لُ��و َع��ُج��وٌز َف��ْه��َي تَ��َق��اُدُم��ه��ا َزانَ��َه��ا َق��ْه��َوٍة ِم��ْن
ال��نَّ��َس��ِب اْل��َك��ِري��َم��ِة اْل��ف��تَ��اِة ِم��َن َج��ْل��َوتِ��ه��ا يَ��ْوَم ��رِب ال��شَّ إِل��ى أَْش��َه��ى
َع��َج��ِب َم��نْ��َظ��ٍر ف��ي تَ��بَ��دَّْت ح��ت��ى َج��ْوَه��ُرَه��ا ورقَّ تَ��َج��لَّ��ْت َف��َق��ْد
ال��ذََّه��ِب َس��ائ��ُل ال��َم��ْزِج َل��َدى وْه��َي َش��َرٍر ِم��ْن اْل��ِم��زاِج ِب��َغ��يْ��ِر َف��ْه��َي
ُم��ْرتَ��ِق��ِب َع��ي��ن ف��ي ِض��يَ��اءً تَ��ذُْك��و َق��بَ��ٌس ُزَج��اِج��َه��ا ف��ي ك��أَنَّ��ه��ا
وال��َح��َس��ِب وال��َم��أْثُ��َراِت ال��َم��ْج��ِد ـ��ِل ـْ أَه�� أَُم��يَّ��َة ب��ن��ي ِم��ْن ِف��تْ��يَ��ٍة ف��ي
أَب��ي ِل��ِم��ثْ��ِل ُم��نْ��تَ��م َوَال ِم��ثْ��ِل��ي ِب��ِه��ْم َوَال ِم��ثْ��لُ��ُه��ْم اْل��ورى ف��ي َم��ا

عن ينم بديع تشبيه من فيه ما إىل وانظر السهل، الجيد الشعر هذا إىل فانظر
وترف. حضارة

ال��ذََّه��ِب س��اِئ��ُل ال��م��ْزِج َل��َدى َوْه��َي ش��َرٍر ِم��ن اْل��ِم��زاِج ِب��َغ��يْ��ِر َف��ْه��َي

فالوليد هذا، ومع روحه؟! وخفة نواس، أبي رقة كله، الشعر هذا يف تحس ألست ثم
… الفخر إىل وسيلة الخمر يتخذ القديمة، بالسنة محتفظ
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قصور إىل ووصل وانترش، املجون، ظهر حتى إذن الثاني القرن يبتدئ يكد لم
الخالفة مركز وانتقل العرب، عىل الفرس انتصار فتم العباسيني، ثورة كانت ثم الخلفاء،
خاضًعا أصبح أي بدويٍّا، وال شاميٍّا ال عراقيٍّا، األدب وأصبح العراق، إىل الشام من
استحالة وتمت واملجون، العبث انتصار فتم الفرس، وحضارة الفرس، لتأثري كثب، من
العرص بداوة وبني الطبع هذا بني العهد — ينقطع كاد أو — وانقطع العربي، الطبع
ممهدة، وطريًقا موروثة سنة فوجدوا نواس، أبي وأصحاب نواس أبو وأقبل األموي،
ولم املرياث، يضيعوا فلم الوليد، وأصحاب الوليد ورثوا الطريق، وسلكوا السنة، فأحيوا
يمثله، نواس أبا أن نزعم الذي العبايس الشعر هذا وكان ْوه، ورقَّ ْوه نمَّ وإنما يفسدوه،

اآلتي. األسبوع يف عنه سنحدثك والذي
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نواس1 أبي عند الخمر

فأحسن قرنني، بنحو نواس أبي قبل وصفت قد الخمر أن املايض األسبوع يف رأيت
اتخذ من أول كان يزيد بن الوليد وأن عليها، وتهالكوا بها كلفوا قد الشعراء وأن وصفها،
الوليد تبعوا قد آخرين شعراء وأن نعلم، فيما املجون إعالن إىل وسيلة الخمر وصف

قلنا. كما الفن هذا زعيم هو نواس أبا ولكن وأجادوا، فأحسنوا أثره، واقتفوا
وصف يف نواس أبي عىل أحًدا يقدم من نعرف فال ذلك، عىل مجمعون والناس
نواس أبا أن فيزعم ذلك، يف يغلون الرواة بعض كان ولقد فيها، واالفتنان الخمر،
الحسن «يريد عليها ولعكفا إليها، لهاجرا الَحَسناِن سمعه لو وصًفا الخمر وصف قد
نواس أبا أن نعلم ولكنا الرواية، هذه تصح حد أي إىل ندري ولسنا سريين» وابن البرصي
هذه أن أيًضا ونعلم فيه، يلحق ولم إليه، يسبق لم إحسانًا الخمر وصف أحسن قد
يف ترغبنا بحيث الحسن أو الجودة من ليست ونستعذبها، نستحسنها التي األوصاف
من أكثر نقول أن نستطيع بل عليها، ونعكف إليها، نهاجر أن عىل تحملنا أو الخمر،
أو نالحظه أن دون بنا يمر قد اإلجادة وهذه اإلحسان، هذا من كثريًا أن فنزعم ذلك،
ذوق وتبينا نواس، أبو فيه عاش الذي العرص هذا درس أتقنا قد كنا إذا إال إليه، نلتفت
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إنه أي إضايف؛ كثري يشء واإلجادة اإلحسان هذا ففي ويكرهون، يحبون كانوا وما أهله،
تغري فإذا سمعوه، الذين الناس وإىل فيه، قيل الذي العرص إىل بالقياس وإجادة إحسان
ولغو الثرثرة إىل أدنى كان وربما باإلجادة، وال باإلحسان فليس الذوق، واستحال الزمان

قيمني: شيئني عىل تدل فهي خطرها، املالحظة ولهذه الكالم،
يتخذ أن ينبغي ال — الغنائي الشعر سيما وال — القدماء شعر عىل الحكم أن أحدهما:
مقياس يكون أن ينبغي وإنما والرداءة، للجودة مقياًسا وحده العرصي الذوق فيه
لعواطف مرآة بطبعه الغنائي الشعر فإن الشاعر، فيه عاش الذي العرص ذوق ذلك
وواضح به، يشعرون كانوا وما قومه الشاعر يحس كان ملا ممثل ومعارصيه، الشاعر
كانوا بغداد أهل وأن واألمكنة، األزمنة اختالف عىل متحدة ليست العواطف هذه أن
فليس إليه؛ نميل ال ما إىل ويميلون به، نكلف ال بما ويكلفون نحب، ال ما يحبون
غري نحن نقرؤه بما منه يُفتنوا وأن نستعذب، ال ما الشعر من يستعذبوا أن غريبًا

مكرتثني.
األيام، مر عىل ويخلد الدهر، عىل يبقى ما الغنائي الشعر هذا من ا جدٍّ قليًال أن واآلخر:
فيه، يعيشون الذي الجيل بإعجاب يظفرون من املغنني الشعراء من ا جدٍّ قليًال وأن
وقدرته نبوغه، آية فذلك املتصل اإلعجاب بهذا أحدهم ظفر فإذا تليه، التي واألجيال
إنهم حيث من ال ناس، هم حيث من الناس قلوب تهز التي العواطف، وصف عىل
عرش الرابع أو الثاني القرن أهل من إنهم حيث من وال مرصيون، أو بغداديون

للهجرة.
سنرى وكما مىض، فيما رأينا كما اإلعجاب، هذا من قليل غري حظ نواس وألبي
وال عرصه يف الناس به عجب كثريًا شعًرا نواس ألبي ولكن شعره، من له نعرض فيما
القصائد هذه له مثال أحسن كان وربما الخمر، يف كثري الشعر وهذا اآلن، به نحفل
شهدت قد وأنها وتعتيقها، الخمر قدم يف نواس أبي وغري نواس أبو قالها التي الطوال،
ما آخر إىل األولني، بأخبار إليك تتحدث أن تستطيع وأنها وثمود، عاد ثم نوح، عرص
نعلم ألننا إضافيٍّا؛ إعجابًا إال نحن به نعجب وال القدماء شعر يمأل كثري هو مما هناك،
الذي الكثري الشعر هذا أيًضا ذلك ومن فيه، ويتنافسون به يعجبون كانوا القدماء أن
فيشبهونها ثمنها، يف ومغاالتهم إياها، وارتيادهم الخمر، عن بحثهم فيه الشعراء يصف
تزويجها يف ويتمنع مهرها، يف الدهقان هذا ويغايل الدهقان، أبيها إىل تخطب بالعذراء
طعم وصف يف اإلكثار أيًضا ذلك ومن األكفياء، لها يتخذ أن يريد ألنه شاربيها؛ من
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به نحفل ال مما هناك ما آخر إىل الزكام، وتزيل الجبني، تقطب وأنها وريحها، الخمر
عتقت وإنما الشمس ترها ولم النار عىل تطبخ ال الخمر أن يف الكثري الكالم هذا ثم اآلن،
يتناول الذي الشعر نقرأ وقد والنار، الشمس حر عن بمعزٍل األرض جوف يف وتخمرت
أو ألفنا، ما وتخالف تدهشنا، مغاالة فيه ألن أو جيد، لفظه ألن به فنعجب املعاني هذه

الناس. معقول عن والبعد اإلحالة من شيئًا فيه ألن
وبني بينه ونالئم الصحيح، الجمال من فيه ونلتمسما الشعر هذا نحلل أن أردنا فإذا
املعارصين الشعراء أن هذا من وأغرب شيئًا، نجد لم وأذواقنا، وعواطفنا وأهوائنا ميولنا
بكالٍم ويسحروننا املنزلة، هذه منا يبلغون قد آثارهم ويقتفون القدماء، يحتذون الذين
ما وجدنا أو شيئًا، نجد لم فيه ما واستقصاء فهمه حاولنا إذا حتى به، فنعجب نسمعه

به: يفتن لم ثم حافظ قول من الشعر هذا سمع الناس فأي يروق، ال

َك��أَْم��ِس َم��َك��انً��ا َل��نَ��ا َوَه��يِّ��ئْ َس َوال��طَّ��ا َواْل��َك��أَْس اْل��ُم��َداَم ُغ��الُم يَ��ا
ِب��َه��ْم��ِس إِالَّ اْل��َك��الَم نُ��ِط��ي��ُق ال تَ��َرانَ��ا َح��تَّ��ى ُغ��الُم يَ��ا َواْس��ِق��نَ��ا
ُع��ْرِس يَ��ْوِم ِف��ي اْل��ِم��الِح ُخ��ُدوِد ِم��ْن َع��َص��ُروَه��ا إِنَّ��ُه��ْم ِق��ي��َل َخ��ْم��َرًة

خدود تفتنك ال وكيف ويسحرك؟ لفظه يفتنك كيف األخري البيت هذا إىل فانظر
املالح، خدود من تعرص التي الخمر هذه تتبني أن تكلف ولكن عرس؟ يوم يف املالح
يشء وينالك تتأذى أن دون إليها تنظر أن تستطيع أو ترشبها، أن أتستطيع وحدثني
وبشعر عامة، بالشعر اإلعجاب يف ونقتصد نحتاط أن فينبغي إذن قليل؟ غري األلم من

وبواعثه. أسبابه مختلفة قوي، كثري الشعر سحر فإن خاصة؛ القدماء
لوصف نعرض أن نستطيع بد، منها يكن لم التي املقدمة هذه بسطنا وقد واآلن
نعتربها أن نستطيع التي القصيدة هذه ذلك من نذكر ما وأول نواس، أبي شعر يف الخمر
ويقصدون بها، يلمون كانوا التي وللموضوعات العرص، ذلك يف الشعراء لذوق مقياًسا

وهي: إليها،

ذََه��بَ��ا ِم��ْألَُه ِم��نْ��َه��ا يَ��أُْخ��ذ ب��ال��رِّْط��ِل يَ��ْم��ُه��ُرَه��ا ��ْه��بَ��اءِ ال��صَّ ال��َق��ْه��َوِة َخ��اِط��ب يَ��ا
ال��ِع��نَ��بَ��ا يَ��ْح��ِم��ل أَالَّ اْل��َك��ْرُم َف��يَ��ْح��ِل��َف ��َع��َه��ا تُ��َس��مِّ أَْن َف��اْح��ذَْر ِب��ال��رَّاِح ��ْرَت َق��صَّ
ثُ��ِق��بَ��ا َم��ا َواْل��يَ��اُق��وِت رِّ ال��دُّ م��َن َص��اًع��ا ب��َه��ا بَ��ُص��ْرُت ��ا َل��مَّ َل��َه��ا بَ��ذَْل��ُت إِنِّ��ي
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وال��لَّ��َه��بَ��ا ال��نَّ��اَر أَْخ��َش��ى َويْ��َح��ِك! أُمُّ يَ��ا ق��اِئ��َل��ًة ال��دَّنِّ ِف��ي َوبَ��َك��ْت َف��اْس��تَ��وَح��َش��ْت
ذََه��بَ��ا َق��ْد ال��َح��رُّ ُق��ْل��ُت ��ْم��َس؟ ال��شَّ َوَال ق��اَل��ْت أَبَ��ًدا ِع��نْ��َدنَ��ا تَ��ْح��ذَِري��ِه ال َف��ُق��ْل��ُت
َع��ذُبَ��ا إِْن ال��َم��اءَ ُق��ْل��ُت َف��ب��ْع��ِل��َي؟ ق��اَل��ْت أَن��ا َف��ُق��ْل��ُت ه��ذَا؟ َخ��اِط��ب��ي ف��َم��ْن َق��اَل��ْت
ال��َخ��َش��بَ��ا أَْس��تَ��ْح��ِس��ُن َف��َم��ا َف��بَ��يْ��ِت��ي؟ ق��اَل��ْت أَبْ��َرُدُه ال��ثَّ��ل��ُج َف��ُق��ْل��ُت ِل��َق��اِح��ي؟ َق��اَل��ْت
َط��َربَ��ا ِل��ي َه��يَّ��ْج��َت َل��َق��ْد َق��اَل��ْت ِف��ْرَع��ْوُن َولَّ��َدَه��ا َواْألَْق��َداُح اْل��َق��نَ��اِن��يُّ ُق��ْل��ُت
َق��َط��بَ��ا ��ِن��ي َش��مَّ إِْن الَّ��ِذي ال��لَّ��ِئ��ي��ِم َوَال يَ��ْش��َربُ��ِن��ي ال��ِع��ْرِب��ي��ِد ِم��ن تُ��ْم��ِك��نَ��نِّ��ي َال
��لُ��بَ��ا ال��صُّ يَ��ْع��بُ��ُد َم��ْن َوَال ال��يَ��ُه��وِد َوَال َربُّ��ُه��ُم ال��نَّ��اَر َف��ِإنَّ اْل��َم��ُج��وِس َوَال
اْألََدب��ا ي��ْج��ه��ُل َم��ْن َوَال ��بَ��اِب ال��شَّ ِغ��ر َوَال يَ��ْس��ت��ف��ي��ُق ال الَّ��ِذي ال��س��َف��اِل َوَال
ال��ع��ربَ��ا أَْس��ِق��ن��ي َول��ِك��ْن ��َق��اِة ال��سُّ ِم��َن ��ُرن��ي يُ��َوقِّ م��ْن إِالَّ اْألََراِذِل َوَال
وال��نَّ��َش��بَ��ا اْل��َم��اَل ِف��ي��َه��ا ف��أَتْ��َل��ف أَثْ��َرى َرُج��ٍل َع��َل��ى إِالَّ ُح��رَم��ت َق��ْه��َوًة ي��ا

ذلك، ومع يستهويك، شيئًا أو يخلبك، معنى فيها تجد فلن القصيدة، هذه إىل فانظر
الذي الشعر ويستعذبون املعاني، بهذه يكلفون كانوا القدماء أن لك أؤكد أن فأستطيع
مهرها» يف ويغاىل تخطب بالعروس الخمر «تشبيه التشبيه هذا يحبون وكانوا فيه، ترد
األبيات هذه يحبون وكانوا يرتادها، ومن الخمر بني يجرى الحوار هذا يحبون وكانوا
بهذا خاص بنوٍع يعجبون وكانوا أهًال، لرشبها ليس من الخمر عن تقص التي األخرية
هذا من نحب ال فلعلنا نحن أما فيها، ثروته يتلف للغني الخمر يحل الذي األخري البيت
… الخمر يف يرغب ما وال يستخف، ما فيها نجد فال القصيدة، هذه نقرأ ولعلنا شيئًا، كله
ويقدسها يعبدها كان بالدين، أشبه كان ربما حبٍّا الخمر يحب كان نواس أبا ولكن
اإلعجاب بها وتعجب ستستحسنها، أنك يف أشك ولست األبيات، هذه إىل فانظر تقديًسا؛

الخمر: إىل صالة هي وإنما للخمر، مدًحا ليست بأنها وتشعر الكثري،

أَْس��م��اِئ��َه��ا أَْح��َس��َن ��َه��ا وَس��مِّ ِب��آَالِئ��ه��ا اْل��َخ��ْم��ِر َع��َل��ى أَثْ��ِن
َم��اِئ��َه��ا َع��َل��ى تُ��َس��لِّ��ْط��ه��ا وَال ق��اِه��ًرا َل��َه��ا ال��َم��اءَ تَ��ْج��َع��ِل ال
أَْج��َزاِئ��َه��ا أَْك��ثَ��ُر م��َض��ى َح��تَّ��ى ِح��ْق��بَ��ًة ُع��ت��َق��ْت َق��ْد َك��ْرِخ��يَّ��ٌة
َح��ْوبَ��اِئ��َه��ا آِخ��ِر ِس��وى ِم��نْ��َه��ا ��اُرَه��ا َخ��مَّ يُ��ْدِرُك يَ��َك��ْد َف��َل��ْم
َوأَنْ��َض��اِئ��ه��ا َح��رَّاَه��ا نُ��ُف��وس َم��ذُْم��وَم��ٍة َغ��يْ��َر َف��أَْح��يَ��ْت َداَرْت
ِب��أَْك��َف��ائ��ه��ا ُع��دُّوا إِذَا َل��يْ��ُس��وا َم��ْع��َش��ٌر ي��ْش��َربُ��َه��ا َق��ْد َواْل��َخ��ْم��ُر
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البيت: هذا إىل فانظر

أَْس��َم��اِئ��َه��ا أَح��س��َن ��َه��ا وَس��مِّ ب��آَالِئ��َه��ا اْل��َخ��ْم��ر َع��ل��ى أَثْ��ِن

للخمر؟ تقديًسا منه الثاني الشطر أليس للخمر؟! تسبيًحا منه األول الشطر أليس
فيه أليس املجون؟ ألوان أشد املجون ألفاظ من وبراءته سهولته عىل البيت هذا يف أليس
تعاىل: هللا قول يذكرك أليس القرآن؟ يذكرك أليس منه؟ والسخرية بالدين االستهزاء
سهولة إىل انظر البيت، هذا بعد جاء ما انظر ثم ِبَها﴾، َفاْدُعوُه اْلُحْسنَٰى اْألَْسَماءُ ﴿َوهلِلِ
هذا دقة إىل وانظر نثًرا، يكون يكاد النظم هذا إىل انظر التكلف، من وخلوه اللفظ،
نواس، أبي عقل يمثل دقيق، جميل هذا عىل ولكنه نفسه، يف يعجبك ال قد الذي املعنى

عرصه: يف عامة كانت التي الفلسفية بالصبغة واصطباغه

أَْج��َزاِئ��َه��ا أَْك��ثَ��ُر َم��َض��ى َح��تَّ��ى ِح��ْق��بَ��ًة ع��تِّ��َق��ْت َق��ْد َك��ْرِخ��يَّ��ٌة
َح��ْوبَ��اِئ��َه��ا آِخ��ِر ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا ��اُره��ا َخ��مَّ يُ��ْدِرُك ي��َك��ْد َف��َل��ْم

ولكنها الرشاب، حب إىل بك تنزع وال الخمر، يف ترغبك وال تستهويك ال الدقة فهذه
غري سهل حلو لفظ يف الخمر، عىل الثناء استئناف إىل وانظر محببة، جميلة نفسها يف

متصنع: وال متكلف

وأَنْ��َض��ائ��َه��ا َح��راَه��ا نُ��ُف��وَس َم��ذُْم��وَم��ٍة َغ��يْ��َر َف��أَْح��ي��ْت َداَرْت
ِب��أَْك��َف��اِئ��َه��ا ُع��دُّوا إِذَا َل��يْ��ُس��وا َم��ْع��َش��ٌر يَ��ْش��َربُ��َه��ا َق��ْد واْل��َخ��ْم��ُر

تعجبك ال معاني األوىل يف رأيت مختلفني؛ شيئني القصيدتني هاتني يف رأيت فقد
ألنها جميلة ليست معاني الثانية يف ورأيت وتروقهم، القدماء تعجب وكانت تروقك، وال
ودقته، الشاعر قدرة عىل تدل ألنها لنفسها، جميلة هي وإنما عليها، وتحث الخمر تصف

املتقدمني. تعجب كانت كما تعجبك وهي املعاني، عىل غوصه وحسن
شيئًا تصف ألنها القدماء، وإعجاب إعجابك بني تجمع التي األبيات هذه إىل وانظر

وصفه: يف القدماء يرغب كان كما أنت ترغب
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َواْإلِي��م��اءِ ِب��اْل��َوْح��ي َف��َك��الُم��ُه ِل��س��انَ��ُه ال��َح��ي��اءُ َع��َق��َل ُم��تْ��َرٍف َك��ْم
ِب��اإلِْغ��َف��اءِ ال��َج��ْف��نَ��يْ��ِن ��َل َع��قَّ َق��ْد َع��يْ��ِن��ه ف��ي اْل��َك��رى إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت ��ا َل��مَّ
وال��نُّ��َدَم��اءِ اْل��ُخ��َل��َط��اءِ َس��يِّ��َد يَ��ا انْ��ت��ِب��ْه َل��ُه َوُق��ْل��ُت ِب��ي��ِدي َح��رَّْك��تُ��ُه
ال��َع��ْل��ي��اءِ إَِل��ى ِب��َص��اِح��ِب��َه��ا تَ��ْس��ُم��و ِب��َش��ْربَ��ٍة َع��نْ��َك اْل��َه��مُّ أُِزي��َح َح��تَّ��ى
ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ َق��َف��ا ِف��ي يَ��ْدَف��ُع ��بْ��ُح َوال��صُّ ص��ْوتَ��ُه يَ��ْخ��ِف��ُض ��ْك��ُر َوال��سُّ َف��أََج��اب��ِن��ي
ال��ص��ْه��بَ��اءِ َس��ْوَرُة ال��ت��َع��اِف��ي َردَّ َوإِنَّ��م��ا تَ��ُق��وُل َم��ا َألَْف��َه��ُم إِنِّ��ي

إذا الرشاب تستأنف وال بيدك، تحركه وال نومه، من نديمك توقظ ال فأنت ذلك ومع
خاص: بنوٍع البيت هذا إىل انظر ولكن القدماء، يفعل كان كما الصباح أقبل

ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ َق��َف��ا ِف��ي يَ��ْدَف��ُع ��بْ��ُح َوال��صُّ ص��ْوتَ��ُه يَ��ْخ��ِف��ُض ��ْك��ُر َوال��سُّ َف��أََج��اب��ِن��ي

إذا ويرشبها أمىس، إذا فيرشبها رشبها، ويدمن الخمر يعبد إذن نواس أبو كان
عنها ينرصف ال كله، األسبوع عليها عكف وربما ويومه، ليله عليها عكف وربما أصبح،

مطلعها: التي قصيدته يف ذلك ترى كما النوم، يثقله حني إال

تَ��طَّ��ِرُد َواْألَنْ��ه��اُر ال��دََّس��اِك��ُر ِف��ي��َه��ا ُم��ْش��ِرَق��ًة اْل��َق��ْف��ِص ِب��ُق��ُص��وِر ِط��ي��بَ��نَ��ا يَ��ا

أنصار واتخذ ويساقيه، ينادمه كان الذي األمني مواله وعن عنه ذلك اشتهر وقد
يف نواس أبي مجون ينشد فكان األمني، به يحاربون سالًحا هذا خراسان يف املأمون
يف األمني إىل وصل قد هذا وكأن أحبه، ومن قاله، من ويلعن الصالة، عند الجامع املسجد
الخمر، رشب عن نواس أبا فنهى الوقار، ويصطنع يحتاط أن وأراد منه، فأشفق بغداد
هذه منه ا، جدٍّ كثريًا شعًرا فيه فقال عليه، شق ذلك ولكن الطاعة، نواس أبو وأظهر

األبيات:

َوأَْع��رب��ا ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ف��ي ��ا َع��مَّ َوأَْع��َربْ��ُت وأَْع��تَ��بَ��ا اْإلَِم��اَم أَْع��تَ��بْ��ُت أََع��اِذَل
َوأَْش��َرب��ا ال��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��ُر ِل��يَ��أْبَ��ى أَُك��ْن َف��َل��ْم أَِج��ْزَه��ا ِل��َس��اق��ي��َه��ا َوُق��ْل��ُت
ُم��َط��نَّ��بَ��ا ُش��َع��اًع��ا اْألَْع��َل��ى اْألُُف��ِق إَِل��ى َل��َه��ا تَ��رى ُس��الًف��ا َع��نِّ��ي َزه��ا َف��َج��وَّ
َك��ْوَك��بَ��ا ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن َداٍج ف��ي يُ��َق��بِّ��ل ِخ��ْل��تَ��ُه اْل��َق��ْوم َش��اِرُب ِف��ي��َه��ا َع��بَّ إِذَا
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لطاعة والحرمان األلم من يعاني ما مقدار تبني التي األخرى القصيدة هذه وقال
األمني:

ش��ِم��ي��َم��ا إِالَّ ال��ُم��َداَم أَذُوُق ال لُ��وَم��ا ِب��ال��لَّ��ْوِم ال��رَّائ��َح��ان أَيُّ��َه��ا
ُم��ْس��تَ��ِق��ي��َم��ا ِخ��الَف��ُه ِل��ي أََرى َال إَِم��اٌم ِف��ي��َه��ا ِب��اْل��َم��َالِم نَ��اَل��ِن��ي
نَ��ِدي��َم��ا اْل��َح��ِدي��ِث ع��َل��ى إِال َل��ْس��ت َف��ِإنِّ��ي ِس��َواي إَِل��ى َف��اْص��ِرَف��اَه��ا
ال��نَّ��ِس��ي��َم��ا أَُش��مَّ َوأَْن أََراَه��ا أَْن َداَرْت ِه��ي إِذَا ِم��نْ��َه��ا َح��ظِّ��ي ُك��بْ��ُر
ال��تَّ��ْح��ِك��ي��م��ا يُ��َزيِّ��ُن َق��َع��ِديٌّ ِم��نْ��َه��ا أُزيِّ��ُن وَم��ا َف��َك��أَنِّ��ي
يُ��ِق��ي��َم��ا أَالَّ ال��ُم��ِط��ي��َق َف��أَْوَص��ى ِب اْل��َح��ْر إَِل��ى ��َالَح ال��سِّ َح��ْم��ِل��ِه َع��ْن ك��لَّ

من يخلوان ال أنهما عىل األخريين البيتني هذين يفهم أن عىل قادًرا الناس كل وليس
مذاًقا، لها يستطيع أن دون رشبها، عىل للناس وحثه للخمر وصفه يف يشبه فهو جمال؛

عليها. الناس يحث وأخذ فقعد الحرب، عن عجز الذي بالخارجي
التوبة ولعل يتوب، أن يستطيع يكن ولم الخمر، عن قط يتب لم نواس أبا أن عىل
صديقه أمر من كان ما الفصل هذا غري يف لك ذكرنا وقد املوت، أدركه حني إال تدركه لم
وعاد زبيدة، وسب الخمر، فرشب األمني، خالف عىل حمله حتى به زال ما الذي الكويف
وريضعنه، حمده بل األمني، لذلك يغضب فلم طاعته، عن خرج قد أنه فأخربه األمني إىل

… نديًما! فاتخذه الكويف، صديقه إليه فحمل نواس أبا وأمر
املجون، يف واإلغراق الفسق هذا غري شيئًا نواس ألبي نعرف أن الحق من أن عىل
التوفيق وهو جديًدا، مذهبًا الشعر يف — معه الناس ويتخذ — يتخذ أن يريد كان أنه وهو
الحياة، فيها تتمثل صافية مرآة الشعر يكون بحيث الحارضة، الحياة وبني الشعر بني
ألفوا وما القدماء، تالئم كانت الطريقة هذه ألن القدماء؛ طريقة عن العدول ذلك ومعنى
يتغنى الذي الشعر يتغري أن وجب هذه، العيش رضوب تغريت فإذا العيش، رضوب من
واألطالل، الخيام يصف أن ولذاتها، بالحضارة املستمتع بغداد، بساكن يليق فليس بها؛
الخمر ويتغنى والرياض، القصور يصف أن عليه يجب وإنما والشاء، اإلبل يتغنى أو

متكلف. كاذب فهو ذلك غري فعل فإن والقيان؛
واتخذ كله، التوفيق ووفق فيه فجد املذهب، هذا للناس يرشع أن نواس أبو أراد
القدماء. طريقة وذم الحديثة، طريقته مدح إىل وسيلة اللذات من إليها وما الخمر وصف
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واملجون اللهو من أنه يف نشك أن الحق من لكان وإدمانه، سريته من نعرفه ما ولوال
ملذهبه التعصب آثار من أثًرا واإلرساف، الغلو هذا أليس نتساءل وأن نفسه، يصف بحيث

الجديد؟
فيه، موفق نواس أبا أن وعىل واستقامته، حسنه عىل الجديد، املذهب هذا أن عىل
مذهبًا ليس فهو عليه؛ ونعيهم له، الناس بغض نفهم أن من تمكننا أشياء من يسلم لم

أيًضا. سيايس مذهب هو وإنما فحسب، شعريٍّا
ال — الحديث ويمدح عربي، وألنه قديم، ألنه بل — قديم ألنه ال — القديم يذم
العرب، عىل الفرس تفضيل مذهب إذن فهو فاريس؛ وألنه حديث، ألنه بل — حديث ألنه

املشهور. الشعوبية مذهب
الجديد، املذهب هذا عىل العربية، وأنصار العرب من كثري سخط نفهم هنا ومن
يشء، من يكن ومهما العرب، بها هجا لقصيدة نواس أبا حبس الرشيد أن أيًضا ونفهم
هي القديم، املذهب وذم الجديد، مذهبه لتأييد فيها نواس أبو عرض التي فالخمريات
أن لنستطيع القصائد، هذه بكل نلم أن من بد وال نواس أبي عن يروى ما أجود
إىل هذا نرجئ ولكننا نواس، أبو يتصوره كان كما الجديد، املذهب هذا أصول نستخلص

املوضوع: هذا يف األبيات بهذه اليوم حديث ونختم اآلتي األسبوع

ك��اْل��َوْرِد َح��ْم��راءَ ِم��ْن اْل��وْرِد َع��َل��ى َواْش��رْب ِه��نْ��ِد إَِل��ى ت��ْط��َرْب َوَال ل��يْ��ل��ى تَ��بْ��ِك ال
َوال��َخ��دِّ اْل��َع��يْ��ن ِف��ي ُح��ْم��َرتَ��َه��ا أَْج��َدتْ��ُه َش��اِرِب��ه��ا َح��ْل��ق ِم��ْن ان��َح��َدَرْت إِذا َك��أًْس��ا
اْل��َق��دِّ َم��ْم��ُش��وَق��ِة َج��اِريَ��ٍة َك��فِّ ِف��ي لُ��ْؤل��َؤٌة َواْل��َك��أُْس يَ��اُق��وت��ٌة َف��اْل��َخ��ْم��ُر
بُ��دِّ ِم��ْن ُس��ْك��َريْ��ِن ِم��ْن َل��َك َف��َم��ا َخ��ْم��ًرا َف��ِم��َه��ا َوِم��ْن َخ��ْم��ًرا يَ��ِدَه��ا ِم��ْن تَ��ْس��ِق��ي��َك
َوْح��ِدي ب��يْ��ِن��ِه��ْم ِم��ْن ب��ِه ُخ��ِص��ْص��ُت َش��يءٌ َواِح��َدٌة َولِ��ل��نُّ��ْدَم��اِن نَ��ْش��َوتَ��ان ل��ي

سجًدا، له فخروا أصحابه، من طائفة األبيات هذه أنشد نواس أبا أن الرواة ويتحدث
أيام تسعة وقال: ندم، ثم وثالثًا! وثالثًا ثالثًا كلمتكم ال وهللا أعجمية! فعلتموها! فقال:
به. إعجابًا له سجدوا حني مرسفني نواس أبي أصحاب كان وربما كثري! اإلخوان هجر يف
وأجوده، شعره أحسن من األبيات هذه أن هو فيه، شك ال الذي اليشء ولكن
يجذبك بجمال فيها تشعر ولكنك األبيات، هذه حسنت ملاذا تقول: أن السهل من وليس
يف فليس املعنى؛ يف وجمال اللفظ يف جمال تحديًدا، له تستطيع أن دون ويستهويك،
وال باملبتذلة، ليست متخرية ألفاظ هي بل السمع، عىل ينبو حرف أو غريبة كلمة اللفظ
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معاٍن هي بل مبتذل، يشء أو مستغلق يشء املعنى يف وليس الناس، عامة يفهمها ال التي
ولذة، جماًال املقاربة هذه من فيحدث بينها، يقارب أن الشاعر استطاع ولكن مألوفة،
قوله: إىل انظر بعض، إىل بعضها املعاني هذه الشاعر قرن أن لوال لتحسهما، كنت ما

قوله: إىل وانظر كالورد» حمراء من الورد عىل «وارشب

ال��َق��دِّ َم��ْم��ُش��وَق��ِة َج��اِريَ��ٍة َك��فِّ ف��ي لُ��ْؤلُ��َؤٌة َواْل��َك��أُْس يَ��اُق��وتَ��ٌة َف��اْل��َخ��ْم��ُر
بُ��دِّ ِم��ْن ُس��ْك��َريْ��ن ِم��ْن َل��َك َف��َم��ا َخ��ْم��ًرا َف��َم��َه��ا وِم��ْن َخ��ْم��ًرا يَ��ِدَه��ا ِم��ْن تَ��ْس��ق��ي��َك

التي هي بعًضا، بعضها ويكمل بعًضا، بعضها يتلو التشبيهات من الطائفة فهذه
شطره وإىل األخري، البيت هذا إىل وانظر اإلعجاب، عىل وتبعثها اللذة، نفسك يف تحدث
عن يعرب الرتف، يف مغرًقا ومرتًفا الحضارة، يف فانيًا حرضيٍّا، تجده خاص، بوجٍه الثاني

تسمعه: أن دون قلبك، إىل يصل يكاد بلفظ وترفه، حضارته

َوْح��ِدي ب��يْ��ِن��ِه��م ِم��ْن ِب��ِه ُخ��ِص��ْص��ُت َش��ْيءٌ َواِح��َدٌة َول��ل��نُّ��ْدم��اِن نَ��ْش��وتَ��اِن ِل��ي

يجيد مغن فم من سمعته لو وددت إال مرة، البيت هذا أسمع لم ملاذا أدري ولست
الغناء!
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نواس1 أبي عند الخمر

عن كتبناه مقال، آخر وبني بيننا أشهر مضت فقد نواس، أبي وبني بيننا العهد بعد
يكتب ملا القارئ شأن هو كما املقال، هذا نسيت قد إال إخالك وما شعره، يف الخمر وصف
واألدب، السياسة غري أو أدبًا أو سياسة يكتب، الذي هذا يكن مهما سيارة، صحيفة يف
موجزين نقوله أن نريد ملا مقدمة إال يكن لم أنه عىل املقال، هذا نسيت إال إخالك وما

نواس. أبي خمريات عن
بالخمر عناية الشعراء أشد — يزيد بن الوليد بعد — كان نواس أبا أن رأينا فقد
يفضلوا لم والتقدم، بالسبق ذلك يف له شهدوا جميًعا الناس وأن فيها، افتنانًا وأكثرهم
ذلك، يف محقون الناس أن ورأينا بعده، أو قبله جاءوا الذين الشعراء، من أحًدا عليه
ينالها يكاد — مختلفة كثرية أنها عىل — الخمر يف نواس أبي معاني أن رأينا ولكننا

اثنني: قسمني إىل نقسمها أن ونستطيع اإلحصاء،
ثم منهم، النقاد وتفتن القدماء، تعجب كانت التي الكثرية، املعاني هذه األول: القسم
إىل تخطب بالعذراء الخمر كتشبيه تقدير، أقل عىل تفتننا ال أو تعجبنا، ال أصبحت
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والعصور، األجيال من عليها مر وما الخمر قدم وصف يف وكاإلرساف الدهقان، أبيها
وريحها. الخمر طعم وصف يف وكاالفتنان

وتفتننا؛ تعجبنا زالت وما وفتنتهم، القدماء أعجبت التي املعاني هذه الثاني: القسم
إىل حببت وألنها وحياتنا، ذوقنا تالئم زالت وما وحياتهم، القدماء ذوق الءمت ألنها
قليلة املعاني وهذه الخمر، رشب املحدثني إىل تحبب زالت وما الخمر، رشب القدماء
غري يف قلتها الخمريات يف قليلة الشعراء، من غريه شعر يف قليلة نواس، أبي شعر يف
واألجيال املتباعدة، العصور استحسانها عىل تتفق التي املعاني ألن ذلك الخمريات،

واألدب. الشعر فنون من فن كل يف بطبعها قليلة املتباينة،
الخمر يف نواس أبي شعر أن إىل وأرشنا وتلك، املعاني لهذه املقال ذلك يف مثلنا ثم
اللذات، وصف يف اإلرساف أو وحده، املجون منه الغرض يكن ولم كله، هزًال يكن لم
ووسيلة األدب، يف خطره له الجد، من يشء إىل وسيلة الخمر يتخذ نواس أبو كان وإنما

األدب. غري يف خطره له الجد، من آخر يشءٍ إىل
إليه يقصد ما إىل يقصد يتغزل، حني أو الخمر، يصف حني إذن نواس أبو كان
ولكنه صحيًحا تمثيًال العاطفة وتمثيل والشعور، الحس وصف من املجيدون الشعراء
أرشنا آخرين، شيئني إىل — الشعراء وبني بينه املشرتك اليشء هذا مع — يقصد كان

اليوم. إليهما ونعود مىض فيما إليهما
قل: أو املتقدمون، ينهجه لم جديًدا، منهًجا بالشعر ينهج أن يريد نواس أبو كان
يريد كان األدب، يف مذهبًا أو عقيدة يتخذوه ولم بذلك، يشعروا لم ولكنهم نهجوه، إنهم
كان بالكتابة، ننهجه أن وأصحابنا نحن نريد الذي املنهج يشبه منهًجا بالشعر ينهج أن
الشعراء، ذوق وبني الشعر بني يالئم وأن الحارضة، للحياة لسانًا الشعر يتخذه أن يريد
القدماء أساليب عن يعدل أن — مجملة بعبارٍة — يريد كان للشعراء، يسمعون والذين
يحياها التي الحياة وصف إىل والشاء، اإلبل تغني ويف عليها، والبكاء األطالل وصف يف

الكذب. عن وبُعًدا للصدق إيثاًرا لهم، واملستمعون الشعراء
لألخالق محبٍّا الفضيلة، وأصول لألخالق املخالف الشعر هذا يف إذن نواس أبو كان
وجهه، عىل هذا تفهم أن يجب ولكن الكذب، وينكر الصدق يؤثر كان الفضيلة، وأصول
حكيًما يكن لم ناسًكا، وال واعًظا يكن لم صدق ألنه للصدق؛ مؤثًرا نواس أبو يكن فلم
ويحب شعره، يف يصدق شاعًرا كان وإنما الفلسفة، إىل يدعو فيلسوًفا أو بالحكمة، يبرش
يحب كان والفتنة، اإلعجاب موضع منهم فينال يفهمونه، بما الناس إىل يتحدث أن

420



عرش الثالث الفصل

الدعوة ألن إليه؛ يدعو يكن ولم فنيٍّا، حبٍّا الصدق يحب كان قل: أو عمليٍّا، حبٍّا الصدق
الذوق، تريض إليه الدعوة ألن إليه؛ يدعو كان وإنما الفضيلة، تريض أو الدين، تريض إليه

الفني. الجمال وتريض
عليها والبكاء األطالل وصف يف القدماء أساليب تجنب إىل يدعو يكن لم وهو
إىل يدعو كان وإنما فحسب، املعاني يف القدماء أساليب تجنب إىل يدعو يكن لم وحدها،
معاني امُلْحَدثون يستعري أال يريد كان جميًعا، األلفاظ ويف املعاني، يف القدماء سنة تجنب
استعارة يف املحدثون يرسف أال يريد وكان حياتهم، ولهم معانيهم، لهم ألن القدماء؛
ألن أو حياتهم، تطورت كما تطورت لغتهم ألن أي ألفاظهم، لهم ألن القدماء؛ ألفاظ

الحياة. هذه لتالئم اللغة تتطور أن فيجب تطورت، حياتهم
غري ألفاظ املعاني لهذه تحدث أن فيجب القدماء، يألفها يكن لم معاٍن حدثت
العيش، ولني الرتف فيها وظهر الحديثة، الحياة حاشية رقت القدماء، ألفها التي األلفاظ

الرقيقة. الحياة لهذه الرقيقة األلفاظ تصطنع أن فيجب
حال، كل عىل واقع اللغة يف التطور هذا أن األول: شيئني؛ هنا نالحظ أن ويجب
العربية، وغري العربية اللغة يف ظاهرة ذلك وآية يريدوه، لم أم والكتاب الشعراء أراد سواء
الشعر من النوعني هذين بني الشبه كان وإن الجاهليني، كشعر ليس األمويني فشعر
وأيام أمية بني أيام النثر يف ذلك مثل وقل األمويني، كشعر ليس العباسيني وشعر قويٍّا،
الجماعات، من جماعة ألي عنه منرصف ال قانون ألنه واقع؛ إذن التطور العباس، بني
خضوعهم يف ليست املشقة كل املشقة ولكن عنه، راضون التطور، لهذا والناسخاضعون

وطريًقا. مذهبًا واتخاذه به، «اعرتافهم» يف هي وإنما عنه، ورضاهم له
واملحدثني، القدماء بني الخالف أن وهو نالحظه: أن نريد الذي الثاني اليشء هو وهذا
ألنه بطبعه؛ مقبول فالحديث الحديث، «قبول» يف ال بالحديث «االعرتاف» يف يكون يكاد
املوروثة. بالسنن واالتصال املحافظة عىل فطرنا ألننا شاق؛ به االعرتاف ولكن الحياة،

الشعري، األسلوب تغيري يف إلحاًحا الناس أشد كان نواس، أبا أن نفهم هنا ومن
اللفظ مجدد وال الشعري األسلوب مغري وحده يكن لم أنه ونفهم واملعنى، اللفظ وتجديد
يغريون — وخصومه أنصاره منهم سواء — له املعارصون الشعراء كان وإنما واملعنى،
التغيري، بهذا يعرتف من منهم وكان أيًضا، واملعنى اللفظ ويجددون الشعري، األسلوب
التغيري، هذا ينكر من منهم وكان عليه، ويحرص فيه، فيميض مرشوع، أنه ويرى

منه. الفرار ويتكلف
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يف هذا ووقع الفرنيس، عرش السابع القرن يف هذا ووقع نواس، أبي أيام هذا وقع
أيًضا. اللغات فيها وتطورت األمم، فيها تطورت التي العصور من عرص كل

أنفسهم، مع منافقني غري صادقني، يكونوا بأن الشعراء يطالب إذن نواس أبو كان
الرأي: بهذا الناس وأخذ رأيه، عن الدفاع يف طريقته إىل وانظر

اْل��بَ��َل��ِد ��ارِة َخ��مَّ َع��ْن أَْس��أَُل َوُع��ْج��ُت يُ��َس��اِئ��لُ��ُه َرْس��ٍم َع��َل��ى ��ِق��يُّ ال��شَّ َع��اج
أَس��ِد بَ��نُ��و َم��ْن ِل��ي ُق��ْل َدرَُّك َدرَّ ال أََس��ٍد ِم��ْن ال��َم��اِض��ي��َن َط��َل��ل ع��َل��ى يَ��بْ��ِك��ي
أَح��ِد ِم��ْن ال��ل��ِه ِع��نْ��َد اْألََع��اِري��ب َل��يْ��َس ��ُه��َم��ا َوَل��فُّ َق��يْ��ٌس َوَم��ْن تَ��ِم��ي��ٌم َوَم��ْن
َوتِ��ِد إَِل��ى يَ��ْص��بُ��و َم��ْن َق��ْل��ُب َص��َف��ا َوال َح��َج��ٍر َع��َل��ى ي��بْ��ِك��ي الَّ��ِذي َدْم��ُع َج��فَّ ال
َوُم��نْ��تَ��َض��ِد نُ��ْؤٍى َع��َل��ى ب��اٍك َوبَ��ي��ن َدَس��اِك��ِرَه��ا ِف��ي َخ��ْم��ٍر نَ��اِع��ِت بَ��يْ��َن َك��ْم
َوال��َج��َس��ِد ال��رُّوِح بَ��ي��َن تَ��ْف��ُرُق ص��ْف��راءَ ُم��َع��تَّ��َق��ًة واْش��َربْ��َه��ا ع��ِدْم��تُ��ك ذَا دَْع
أََوِد ِذي َغ��يْ��ُر بَ��ان ُغ��ْص��ُن ك��أَنَّ��ُه ُم��ْع��تَ��ِدٍل ال��زُّنَّ��اِر ُم��ْض��َط��ِم��ِر َك��فِّ ِم��ْن
اْألَس��ِد نَ��ثْ��رة ال��زََّراِب��ي َوأَْل��بَ��َس��تْ��َه��ا نَ��َض��رْت َق��ْد اْألَْرِض وُج��وه رأَيْ��َت أََم��ا
َوَح��ِد َوِم��ْن َم��ثْ��نَ��ى ِم��ْن ال��زَّْه��ِر ِب��يَ��اِن��ِع وَج��لَّ��َل��َه��ا َوْش��يً��ا ِب��َه��ا ال��رَِّب��ي��ُع َح��اَك

عىل والنعي القديم، ذم يف فأرسف خصمه، خطاب يف العنف آثر كيف إليه، فانظر
عىل يبكي ومن بأسد، تربمه إىل وانظر عليه، والحث الجديد، مدح يف وأرسف يتكلفه، من
ويرفع القديم، هذا يحقر كيف إليه انظر ثم كافة، والعرب وقيس لتميم ذمه وإىل أسد،
فيألفوه الطبيعة، جمال من حولهم، ما إىل ينظروا بأن الناس ويأخذ الجديد، شأن من
وصحاريها، العربية الجزيرة بطلول وجناته، العراق رياض عن يشغلوا وال ويصفوه،
أن يكفي أيًضا، الخمريات غري يف كثري نواس، أبي خمريات يف كثري الشعر هذا ومثل

تريد. بما منه لتقنع ديوانه، إىل ترجع
الخمر وصف يف يَْفتَنُّ حني نواس، أبو إليهما يقصد كانا اللذين الشيئني أحد هذا

واللذة.
وأشفقوا، الناس فسخط كثريًا، وذكرناه األدب، يف ال الحياة يف مذهبه اآلخر: واليشء
حني والخلق، والعادة بالدين نأتمر أنا بنا ظن حتى واإلشفاق، السخط يف بعضهم وغال
به نمر أن اليوم نريد الذي اليشء هذا التاريخ، هو واحد، يشءٍ يف إال نفكر نكن لم
ومجدًدا الشعر، يف مجدًدا يشء، كل يف مجدًدا نواس أبو كان فقد املجون؛ هو مرسعني،
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كلهم عرصه أهل كان وإنما وحده، مجدًدا يكن لم نواس أبا أن نحن ويقيننا الحياة، يف
أيًضا. مجددين

املعارصين هؤالء يحمل أن يريد كان أنه معارصيه، من نواسوغريه أبي بني والفرق
واجتنبوه القديم نبذوا قد كانوا فإذا أنفسهم، عىل يكذبوا وال بحياتهم، يعرتفوا أن عىل
املجون، قضية يف إذن فهو منه؛ يفروا وال هذا يخفوا أال عليهم الحق فمن األمر، واقع يف
واقًعا، تطوًرا هناك أن يرى األدبي، األسلوب قضية يف يسلكها التي الطريق نفس يسلك
نؤمن وإنما له، خضوعنا ننكر وال التطور، هذا ننكر وأننا التطور، لهذا خاضعون وأننا
تستطيع قد وأنك الصادقني، سبيل هذا أن ذلك يف وحجته اعرتاًفا، به ونعرتف إيمانًا، به
وهللا شيئًا، هللا عىل تخفي أن تستطيع لن ولكنك تشاء، من عىل تشاء ما تخفي أن
ومخالفة هللا معصية عىل اجرتأت فإذا وجهرك، رسك يف تصدقه أن يجب الذي هو وحده

األبيات: هذه وانظر فيك؟! الناس يقول أن يعنيك فما حدوده،

… … … … … … … … … …
ص��ْدِري ِف��ي أَْض��َم��ْرُت الَّ��ِت��ي إِالَّ ع��اِل��ًم��ا ِب��ي ُك��نْ��َت إِْن تَ��ْس��ِق��ِن��ي ال
ال��َخ��ْم��ِر َع��ِن ِش��ئْ��َت ِب��م��ا واْك��ِن ِب��ه��ا َوْج��ِدي تَ��ْع��ِرُف ال��ِت��ي َه��اِت
َس��تْ��ِر ف��ي َربِّ��َك ِم��ْن ُك��نْ��َت َم��ا ��بَ��ا ال��صِّ ِب��أَْم��ِر ال��ج��ْه��ُر َح��بَّ��ذَا ي��ا

االقتناع، شديد وهو بالجديد، واالعرتاف القديم، عن العدول بوجوب مقتنع إذن هو
الطور، عن والخروج والتعصب اإلرساف من املقتنعون، يتكلفه ما سبيله يف يتكلف قد
وإنما خلقية، أو دينية بقاعدة نواس أبو فيها يحفل لم التي األبيات، هذه إىل وانظر

وسبيًال: مذهبًا والرصاحة اإلباحة اتخذ

ال��َج��ْه��ُر أَْم��َك��َن إِذَا ِس��رٍّا تَ��ْس��ِق��ِن��ي َوال ال��َخ��ْم��ُر ِه��ي ِل��ي َوُق��ْل َخ��ْم��ًرا َف��اْس��ِق��ِن��ي أَال
ال��دَّْه��ُر َق��ص��َر ِع��نْ��َدُه ه��ذَا َط��اَل َف��ِإن َس��ْك��رٍة ب��ْع��َد َس��ْك��َرٍة ِف��ي ال��َف��تَ��ى َف��َع��يْ��ُش
��ْك��ُر ال��سُّ يُ��تَ��ْع��ِت��َع��ِن��َي أَْن إِالَّ اْل��ُغ��نْ��ُم َوال َص��اِح��بً��ا تَ��َراِن��َي أَْن إِالَّ اْل��َغ��بْ��ُن وَم��ا
ِس��تْ��ُر ُدونِ��َه��ا ِم��ْن ال��لَّ��ذَّاِت ِف��ي َخ��ي��ر َف��ال اْل��ُك��نَ��ى ِم��َن وَدْع��ِن��ي أَْه��َوى م��ْن ِب��اْس��ِم َف��بُ��ْح
ُك��ْف��ُر يَ��تْ��بَ��ُع��ُه َل��يْ��س ُم��ُج��وٍن ِف��ي َوال َم��َج��انَ��ٍة ِب��َغ��ي��ِر َف��تْ��ٍك ِف��ي َخ��ي��َر َوال
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فيه، البيئة أثر هو وإنما انتحاًال، إياه منتحًال أو هذا يف شاذٍّا نواس أبا تحسبن وال
فيقول: بهذا، يحدثنا نفسه وهو

بَ��ْغ��داِذ ل��ذَّاُت َف��ِن��يَ��ْت إِذَا نَ��ع��ْم َل��ُه ُق��ْل��ُت ال��َح��جَّ تُ��ِري��ُد ه��ْل وق��اِئ��ٍل
َك��ْل��َواِذ أَْك��نَ��اِف ِم��ْن اْل��َف��ْرِك َف��ُق��نَّ��ُة أََرى ِب��َح��يْ��ُث ِم��نْ��ه��ا َوُق��ْط��ُربُّ��ٌل ��ا أَمَّ
ِب��ُش��ذَّاِذ ِل��ي ُه��ْم َم��ا ب��ْغ��َداد ُش��ذَّاذَ ج��َم��َع��ْت ال��ت��ي َف��اْل��َك��ْرُخ ��اِل��ِح��يَّ��ُة َف��ال��صَّ
… … … … … ُم��نْ��َغ��ِم��ًس��ا دْم��ُت َم��ا ِل��ي ِب��ال��ح��جِّ ف��َك��يْ��ف
ن��اب��اِذ َط��يْ��ِر م��ْن ل��ي ال��تَّ��َخ��لُّ��ُص َك��يْ��َف تُ��َخ��لِّ��ُص��ن��ي بَ��ْغ��َداٍد َق��ْص��ِف ِم��ْن َوَه��بْ��َك

حج: أن بعد ويقول

ن��اب��اذَا َط��يْ��َر َوأَْخ��َش��ى وأَْرُج��و أََرى َل��ُه��ْم ُق��ْل��ُت ال��َح��جِّ بَ��ْع��َد ��َك تَ��نَ��سَّ َق��الُ��وا
إِْغ��ذَاذَا أَْس��َرْع��ُت وإِْن اْل��ِق��َط��اِر َرأَس يُ��ن��اِزَع��ن��ي أَْن َك��ْرٍم ُق��َض��يِّ��ب أَْخ��ش��ى
َف��َك��ْل��َوذَا بُ��نَّ��ى َف��ُق��َرى ُق��ْط��ُربُّ��ٌل ��َم��ُه تَ��ق��سَّ َق��ْل��ٍب ِم��ْن ال��نُّ��ْس��َك أَبْ��َع��َد َم��ا
ِب��بَ��ْغ��َداذَا أَْس��َل��ْم َل��ْم ��الَم��ِة ال��سَّ ِم��َن ِث��َق��ٍة َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي َوَم��ا َس��ِل��ْم��ُت، َف��ِإْن
… … … … … َم��نَ��اِزُه��ُه َداٍن بَ��َل��ٍد ِم��ْن ِش��ئْ��ُت َم��ا
ه��ذَا بَ��ْل ذَاَك بَ��ْل َش��رُُّه��ْم ذَا تَ��ُق��وُل بَ��يْ��نَ��ُه��ُم اْل��ِب��رِّ ِب��ت��ْرِك تَ��َواَص��ْوا وْق��ًح��ا
إِنْ��َف��اذَا َواْألَرَك��اِن ِب��ال��تَّ��ْرِك أُنْ��ِف��ذَْت َم��ْج��ِل��س��ُه��ْم َح��اذَيْ��َت إِذَا َك��َق��ْوٍم َل��يْ��ُس��وا
َم��اذَا َوال ذا َم��ْن َق��اِئ��ًال تَ��َرى َوال الِئ��َم��ٌة اْألُذَْن نَ��تَ��َخ��طَّ��ى ال ُه��نَ��اَك

املجون يف وال القديم، يف مذهبه يبتدع لم نواس أبا أن روينا، مما رأيت فقد
هذا يرى أن إىل يضطرانه كانا وبيئة، عرص يف عاش وإنما تكلًفا، يتكلفه ولم ابتداًعا،
أنه — قلنا كما — وأنصاره خصومه وبني بينه الفرق وكل املنهج، هذا وينهج الرأي،
إنه نقول: ولسنا والتكتم، التسرت عىل يحياها، التي بحياته االعرتاف يؤثر رصيًحا كان
كان إذا رش، أو خري الرصاحة أن يف الناس يختلف فقد مخطئ؛ إنه نقول: ولسنا مصيب،
وليس خريًا، أو ا رشٍّ نواس أبي رصاحة تكون أن يعنينا وليس واملجون، اإلثم موضوعها
يشء يعنينا ليس للحديث، وحبه للقديم بغضه أو مجونه، أو نواس أبي إثم اآلن يعنينا
يصلح نواس أبا أن نعتقد وال إماًما، وال قدوة نواس أبا نتخذ ال فنحن نفسه، يف هذا من
إلينا ويخيل املؤرخ، مذهب نذهب نحن وإنما املختلفة، الحياة رضوب يف إماًما أو قدوة

424



عرش الثالث الفصل

جمال من فيه ما عىل الخمر يف نواس أبي شعر أن لنا ينتج إيجازه، عىل البحث هذا أن
األدب، يف بالجديد االعرتاف اثنني: غرضني إىل يرمي كان والنقاد، األدباء يعجب فني
كله، نواس أبي شعر كان فنقول: نوجز أن نستطيع بل الحياة، يف بالجديد واالعرتاف

يشء. كل يف بالجديد وكلًفا يشء، كل يف للقديم رفًضا
البيت هذا عن ننرصف أن ينبغي ال الخمر، يف نواس أبي فلسفة عرفنا وقد واآلن
نفسها يف إليها تنظر التي والقصائد املقطوعات، من له ما إىل نشري أن دون شعره، من
وتقرأها، فتقرأها، عنها، وترىض بها تعجب أن إال تستطيع فال الخالص، الفني النظر

الغناء. يف تسمعها أن إىل وتميل حفظها، إىل وتميل
هذه يضع حني يريد كان وكأنه الخمر، يف نواس أبي شعر من النوع هذا ا جدٍّ كثري
واملجون، األدب يف ملذهبيه وتأييًدا للخمر، تمجيًدا والتلحني، للغناء تتخذ أن املقطوعات

املشهورة: همزيته تذكر فأنت

إغ��راء ال��ل��وم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دع

األخرى: قصيدته وتذكر املكان، هذا غري يف حللتها قد أني وتذكر

َوأَْع��َربَ��ا ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ِف��ي ��ا َع��مَّ وأَْع��َربْ��ُت َوأَْع��تَ��بَ��ا اْإلَِم��ام أَْع��تَ��بْ��ُت أََع��اِذُل

الوليد: بن مسلم وبني بينه جدال فيها كان وقد القصيدة، هذه إىل وانظر

ِص��يَ��اَح��ا ��بَ��اِح ال��صَّ ِدي��ُك َوأََم��لَّ��ُه َف��اْرتَ��اح��ا ِب��ُس��ْح��َرٍة ��بُ��وَح ال��صَّ ذََك��َر
َج��نَ��اَح��ا ِب��ال��َج��نَ��اِح يُ��ص��ف��ُق َغ��ِرًدا ِب��ُس��ْدَف��ٍة ال��ِج��َداِر َش��َرِف َع��َل��ى أَْوَف��ى
ِش��َح��اَح��ا َع��َل��يْ��َك َغ��َدْوا َك��ُم��َس��وِّف��ي��َن تَ��ُك��ْن َوال ��بُ��وِح ِب��ال��صَّ َص��بَ��اَح��َك بَ��اِدْر
َوُم��َزاَح��ا ُف��ك��اَه��ًة ِم��نْ��ُه يَ��ْق��تَ��اُت ص��اِح��ٍب ُم��َع��لِّ��ل َل��ذَّاٍت َوَخ��ِدي��ِن
َف��انْ��َزاَح��ا ِن��َق��ابَ��ُه َع��نْ��ُه َوأََزْح��ُت ِب��ِه ُم��ْل��تَ��ب��ٌس وال��لَّ��يْ��ُل ن��بَّ��ْه��تُ��ُه
ِم��ْص��بَ��اَح��ا َض��ْوءَُه��ا َوَح��ْس��بُ��َك ح��ْس��ب��ي ائَّ��ِت��ْد َل��ُه ُق��ْل��ُت ال��ِم��ْص��بَ��اح ابْ��ِغ��ِن��ي َق��اَل
َص��بَ��اَح��ا ��بَ��اِح ال��صَّ َح��تَّ��ى َل��ُه َك��انَ��ْت َش��ْربَ��ًة ال��زُّج��اج��ِة ف��ي ِم��نْ��َه��ا َف��َس��َك��ب��ُت
ِوَش��اح��ا ال��ِم��َزاُج َف��أَْل��بَ��َس��َه��ا ُع��ُط��ًال ِم��َزاِج��َه��ا َق��بْ��َل َج��اءَتْ��ك َق��ْه��َوٍة ِم��ْن
��اَح��ا تُ��فَّ ِب��ري��ح��َه��ا إَِل��يْ��َك أَْه��َدْت َف��ك��أَنَّ��َم��ا ُف��َؤاَدَه��ا اْل��ِب��زاُل َش��كَّ
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ِج��راَح��ا ��بَ��اِت ال��سُّ ِس��َوى ِب��ِه��نَّ ِم��نْ��َه��ا تَ��َرى َف��َم��ا ال��نُّ��ف��وَس تَ��ْف��تَ��ِرُس َص��ْه��بَ��اءُ
بَ��اَح��ا ��آَم��َة ال��سَّ بَ��َل��َغ إِذَا ح��تَّ��ى َح��ِدي��ثَ��َه��ا ال��زََّم��اُن يُ��َك��اِت��ُم��َك ع��ِم��َرْت

التكلف: فأحسن البديع، فيها نواس أبو تكلف التي املقطوعة، هذه إىل وانظر

ُروح��ي َش��ِق��ي��َق��ِة َع��َل��ى تَ��لُ��ْم��ن��ي َال نَ��ِص��ي��ِح َغ��يْ��َر اْل��ُم��َداِم ف��ي َع��اِذل��ي
َق��ب��ي��ِح َغ��يْ��َر اْل��َق��ِب��ي��َح وأََرتْ��ن��ي َف��ت��نَ��تْ��ِن��ي ال��ت��ي َع��َل��ى ت��لُ��ْم��ن��ي َال
��ِح��ي��ِح ال��صَّ ثَ��ْوَب ��ِق��ي��َم ال��سَّ َوتُ��ِع��ي��ُر س��ِق��ي��ًم��ا ��ِح��ي��َح ال��صَّ تَ��تْ��ُرُك َق��ْه��َوُة
َش��ِح��ي��ٍح اْق��ِت��نَ��اءُ َل��َه��ا واْق��ِت��نَ��اِئ��ي َج��َواٍد َل��بَ��ذُْل َل��َه��ا بَ��ذْل��ي إِنَّ

تصف ألنها اليوم؛ أو أمس قيلت أنها قارئها يشك ال التي األبيات، هذه إىل وانظر
الدهر: عىل جديدة ستظل أنها وأحسب فيه، نحن مما شيئًا

اْل��بَ��اِرَح��ْه َس��َه��َر تَ��ْش��ك��و أَنَّ��َك َع��َل��ى َدِل��ي��ٌل َع��ي��نَ��يْ��َك تَ��ْف��ِت��ي��ُر
َص��اِل��َح��ْه ِب��َه��ا ِب��تَّ َل��يْ��َل��ٍة ِم��َن َح��الُ��ُه َس��يِّ��ئ َوْج��ٌه َع��َل��ي��َك
َرائ��َح��ْه َل��ه��ا تَ��ْخ��َف��ى ال َواْل��َخ��ْم��ُر َوأَنْ��َف��اُس��َه��ا اْل��َخ��ْم��ِر َونَ��ْف��َح��ُة
َج��اِن��َح��ْه َم��ْف��رِق��َه��ا ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ َط��ْرِف��َه��ا ِف��ي ه��اُروُت َوَغ��اَدٌة
َق��اِدَح��ْه ك��ِب��ِدي ِف��ي َونَ��ْع��َم��ُه ِب��أَْط��َراِف��َه��ا ال��ُع��وَد تَ��ْس��تَ��ْق��ِدُح

لتغنى: وضعت أليست وحدثني، أيًضا، األبيات هذه إىل وانظر

َوَراِح َوِب��َق��يْ��نَ��اٍت اْل��ِم��الِح ِب��اْل��ِب��ي��ِض أَْل��ُه
َص��اِح ُس��ْك��ِرَك َع��ْن ُه��َو َالٍح نَّ��َك يَ��ُص��دَّ َال
واْص��ِط��بَ��اِح ك��اْغ��تَ��بَ��اٍق َدَواءٌ ِل��ْل��َه��مِّ َل��يْ��َس
اْل��َق��َراِح ِب��اْل��َم��اءِ ـ��َه��مُّ ـْ ال�� يُ��َداَوى َم��ا َف��َل��َع��ْم��ِري

أريد ولكني فرغت، ملا الشعر هذا من يعجب ما كل لك أروي أن أردت أني ولو
الثالث؛ القرن يف والنقاد العلماء بها أعجب وقد جد، كلها بقصيدٍة الفصل هذا أختم أن
ألن أنا؛ بها وأعجب عظيًما، إحسانًا وأحسنه فأجاده، للوصف فيها عرض نواس أبا ألن
بكى وإنما البادية، أطالل يبك لم ولكنه فبكاها، والديار األطالل يبكي أن أراد نواس أبا
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اللهو، وأصحاب الرشب أطالل بكى وإنما ارتحل، حي أطالل يبك لم الحارضة، أطالل
اآلثار، من أمثالهم ترك ما فيه فرتكوا ملهاهم، عن وانرصفوا لهوهم، من فرغوا أن بعد

ستسمع: ما يذكر وإنما الوتد، وال النؤي وال الخيمة يذكر ال نواس فأبو

َوداِرُس َج��ِدي��ٌد ِم��نْ��ُه��ْم أَثَ��ٌر ب��َه��ا َوأَْدَل��ُج��وا َع��طَّ��لُ��وَه��ا نَ��َداَم��ى َوداِر
ويَ��اِب��ُس َج��ِن��يٌّ َريْ��ح��اٍن َوأَْض��غ��اُث ال��ثَّ��َرى َع��َل��ى ال��زِّق��اق َج��رِّ ِم��ْن َم��َس��اِح��ُب
َل��َح��اِب��ُس ِت��ل��َك أَْم��ثَ��اِل َع��َل��ى َوإِنِّ��ي َع��ْه��َدُه��ْم ْدُت َف��َج��دَّ َص��ْح��ب��ي ِب��َه��ا َح��بَ��ْس��ُت
ال��بَ��َس��اِب��ُس بَ��اُر ال��دِّ َس��اب��اَط ِب��َش��ْرق��يِّ ِب��ِه َش��ه��َدْت َم��ا َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه��ْم أَْدِر َوَل��ْم
َخ��اِم��ُس ��ِل ال��تَّ��َرحُّ يَ��ْوُم ل��ه وي��وًم��ا ب��ع��ده وي��وم��ي��ن ي��وًم��ا ب��ه��ا أق��م��ن��ا
ف��اِرُس ال��تَّ��َص��اِوي��ِر ِب��أَنْ��َواِع َح��بَ��تْ��َه��ا َع��ْس��ج��ِديَّ��ٍة ِف��ي اْل��َك��أُْس َع��َل��يْ��نَ��ا تُ��َداُر
اْل��َف��َواِرُس ِب��اْل��ِق��ِس��يِّ ِري��َه��ا تَ��دَّ َم��ًه��ى َج��نَ��بَ��اِت��َه��ا َوف��ي ِك��ْس��َرى َق��َراَرتُ��َه��ا
اْل��َق��الِن��ُس َع��َل��يْ��ِه َداَرْت َم��ا َولِ��ْل��َم��اءِ ُج��يُ��وبُ��َه��ا َع��َل��يْ��ِه ُزرَّْت َم��ا َف��ِل��ْل��َخ��ْم��ِر

ويابسه؟ جنيه الريحان هذا إىل أرأيت الدنان؟ جر تركها التي اآلثار هذه إىل أرأيت
واإلعجاب الفرس إىل امليل من شيئًا القصيدة هذه يف أتحس ثم نواس، أبي أطالل هي هذه
وتقسيم صورة، من فيها وما الكأس وصف أترى ثم القديم؟! عهدهم إىل والحنني بهم،
نواس أبو به يبتدئ الذي البيت هذا إىل انظر ثم ومزاجها؟! الخمر بني الصورة هذه
والباكني األطالل بأصحاب العرصية السخرية هذه من فيه ما إىل وانظر قصائده، إحدى

وأصحابه: القيس بامرئ عليها،

ج��َل��ْس ك��اَن َل��ْو َض��رَّ َم��ا واِق��ًف��ا َدَرْس َرْس��ٍم ع��َل��ى يَ��ب��ِك��ي ِل��َم��ْن ُق��ْل
َوَخ��نَ��ْس َولُ��بَ��يْ��نَ��ى َس��ْل��َم��ى ِم��ثْ��َل ِب��ِه ك��اَن َوَم��ْن ال��رَّبْ��َع تَ��ِص��ُف
اْل��َق��ب��ْس ِم��ث��َل َك��ْرِخ��يَّ��ًة َواْص��َط��ِب��ْح َج��اِن��بً��ا وَس��ل��َم��ى ال��رَّبْ��َع اتْ��ُرِك

ألبي أن يف نشك وال اختيارها، نتكلف لم الخمر، يف نواس أبي شعر من طائفة هذه
اآلتي. األسبوع يف الغزل إىل منه فلننتقل الباب، هذا يف أطلنا ولكننا منها، خريًا نواس
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نواس1 أبي شعر يف الغزل

عبثًا، الخمر يصف لم أنه وعرفنا وتمجيدها، الخمر وصف يف نواس أبي مذهب رأينا
وإعالن املجون، يف مذهبه وإعالن األدب، تجديد يف رأيه إعالن إىل وسيلة، وصفها وإنما

كلف. من به يختصها وما حب، من للخمر يُكن ما
أن إىل فألفتك أتعجل ولكني الغزل، يف نواس أبي مذهب نعرف أن اليوم ونريد
يسلك ولم سبقوه، الذين الشعراء من كغريه يتغزل لم نواس أبا ألن ميسور؛ غري هذا
سيارة، صحيفة يف لنا، يباح ليس أخرى سبًال سلك وإنما قبله، من مهدت التي السبيل

فيها. نتبعه أو معه، نسلكها أن
محسن الثاني، يف مجيد وهو بالغلمان، وغزله بالنساء، غزله غزالن: نواس ألبي
أن نستطيع ال أننا عىل تقرنا ولكنك الصدق، أشد أيًضا صادق كله، الفني اإلحسان
يد إليه تصل وال الخاصة، يقرؤه نواس، ألبي مخصص كتاب يف إال الباب، هذا نطرق

مشقة. وبعد مصادفة إال العامة،
تميز أن أردت إذا ولعلك الرديء، فيه ولكن الجيد، وفيه فكثري، بالنساء غزله أما
أن وهو الحكم، هذا عن تعدل أن تستطع لم الصحيح، بوصفه تصفه أو الغزل، هذا

.١٩٢٣ سنة أغسطس ١٣٤١/أول سنة الحجة ذي من ١٨ يف بالسياسة نُرشت 1
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بعبارة أو مازًحا، كان وإنما بالنساء، يتغزل كان حني صادًقا وال جادٍّا يكن لم نواس أبا
شاعًرا، كله هذا مع وكان مفتونًا، وكان مغروًرا كان كذابًا، وكان مخادًعا، كان أصح
يفوته ال حتى بهن، فتغزل بالنساء، التغزل ومنها جميعها، الشعر أبواب يطرق أن يريد
وقد وصفهن، فأحسن النساء وصف فقد الفن؛ هذا يف يقرص لم أنه الحق ويف الفن، هذا

التصوير. وأتقن الوصف، فأجاد صلة، من والرجال النساء بني ما وصف
هذه تكن ولم خاصة، طائفة منهن وصف وإنما جميًعا، النساء يصف لم ولكنه
طائفة كانت وإنما والصون، الرب إىل وال والعفاف، الطهر إىل النساء أقرب الطائفة
يعرض يكد لم أو نواس أبو يعرض لم قليل، والعفاف الطهر من حظها ممتهنة، مبتذلة
وترك وصفهن، فأحسن لإلماء، عرض وإنما منهن، للحرائر وال النساء، من للمحصنات
الحقيقة من ا جدٍّ قريبة فهي الصدق، كل صادقة صحيحة تكن لم إن صورة منهن لنا
إماء من تتألف كانت التي الطائفة لهذه اإلماء، من بعينها ولطائفٍة لإلماء عرض الواقعة،
فيها، ونبغن املوسيقى، وأحسن وقرضنه، الشعر فروين تأديبهن، أحسن قد مهذبات،
الشعراء ملناظرة يثبتن فكن به، بأس ال بطرٍف حينئذ املعروفني واألدب العلم من وأخذن
حرية ألن واملحصنات؛ الحرائر عىل ويتقدمن بذلك، يمتزن وكن اللغة، وأئمة والعلماء
الحديث. هذا يف والتبذل الرجال، إىل التحدث وبني بينهن يحوالن كانا وإحصانهن هؤالء
وحسنًا جهة، من ا جدٍّ سيئًا مظهًرا كان ولكنه بغداد، يف املرأة مظهر إذن اإلماء كان
الخالعة، عىل يتهالكن خليعات، مبتذالت كن ألنهن سيئًا؛ مظهًرا كان أخرى، جهة من ا جدٍّ
قويٍّا، سالًحا املجون يف وإرسافهن الخالعة، عىل تهالكن من ويتخذن املجون، يف ويرسفن
مظهًرا وكن متكافئة، غري حربًا الحرائر ويحاربن وشهواتهم، الرجال لذة به يتملقن

اختالفها. عىل والعلم األدب فنون يف يترصفن عاملات، أديبات كن ألنهن حسنًا
شعر يف نرى بما العرص، هذا نساء عىل الحكم يف واالحتياط القصد وجب هنا ومن
العقيل بتفوقهن يشهد مما األغاني وغري األغاني يف نرى وبما نواس، أبي وغري نواس أبي
الكثرة ألن واالحتياط؛ القصد يجب أخرى، جهٍة من الخلقي وانحطاطهن جهة، من
الحرة، املسلمة املرأة تمثل ال بل الحرة، العربية املرأة تمثل ال النساء هؤالء من املطلقة
املسلمني، حوارض من بغداد وغري بغداد إىل يجلب كان الذي الرقيق هذا تمثل وإنما

الرياش. وحسن األثاث فاخر ولهًوا تجارة يتخذ كما ولهًوا، تجارة فيها فيتخذ
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ولهًوا، لذة له كن فقد الحر؛ الرجل يمثلن وإنما الحرة، املرأة يمثلن ال النساء هؤالء
اإلماء هؤالء أن فلو تمثيل، أحسن تمثلها مجلوة، مرآة البيت خارج وحياته ألخالقه وكن
رضوب من فيه ويقبلن املجون، عىل ويتهالكن اللهو، يحببن كن نواس أبو ذكرهن الالتي
يقولوا أن نواس أبي وغري نواس أبو استطاع ملا الحرائر، يقبله ال ما واالبتذال الخالعة

به. وصفوهن ما بمثل يصفوهن أن أو قالوا، ما فيهن
الفتك، يحبون شعراء أمية بني وأيام اإلسالم وصدر العرب جاهلية يف كان
هؤالء ولكن كثري، شعر ذلك يف ربيعة أبي بن وعمر القيس فالمرئ به، ويتحدثون
شعرهم وكان والفحش، الفتك يف حتى القول، وحسن العفة يؤثرون كانوا الشعراء
الحب، يف الصادقون الشعراء وكان العفيف، شعرهم إىل بالقياس ا، جدٍّ قليًال الفاحش
الشعراء هؤالء إىل بالقياس ا جدٍّ كثريين يقولون، ما كل يف والطهارة للعفة املؤثرون
العصور، هذه يف موجوًدا يكن لم أو ا، جدٍّ ضعيًفا كان اإلماء سلطان ألن ذلك الفاتكني،
عىل نساءهم يؤثرون فكانوا لذاتهم، عىل كرامتهم يؤثرون كانوا األحرار الرجال وألن
فاحشة، كثرة اإلماء كثر شديًدا، تغريًا الحال تغريت فقد العباس بني أيام يف أما إماءهم،
الرجال، واستهواء الزينة رضوب ويف والغناء، والشعر األدب يف فاحًشا، تفوًقا وتفوقن
الحرائر فاعتقلوا الشهوات، إىل واستبقوا اللذة، عىل فتهالكوا الرجال، أخالق وتغريت
يف األرسة حياة عىل اإلرشاف من املحصنة، الحرة املرأة تتكلفه ما وكلفوهن املحصنات،
مع ألنفسهم وأباحوا الرقيق، اتخاذ يف أرسفوا ثم حجاب، وراء من ولكن وكرامة، عفة
الزوجات، مع اتخاذه الحرائر وإكبار الكرامة تأبى ما اللذات، رضوب من الرقيق هذا
أن أتظن … والغلمان بالنساء نواس أبي غزل يمثله الذي العظيم، الفساد هذا فكان

القصيدة: هذه مثل محصنة حرة يف يقول أن يستطيع كان نواس أبا

أَنْ��َف��اِس��ي ِب��ال��ِه��ْج��َراِن َق��طَّ��َع نَ��اِس��ي َل��نَ��ا ال��َه��وى ف��ي َونَ��اِب��ٍه
ال��نَّ��اِس َج��َم��اَع��ُة ِب��ي َم��ا يَ��ْع��ِرَف أَْن َم��َخ��اَف��َة َواِص��ًف��ا َل��َه��ا َل��ْس��ُت
َراِس��ي َع��َل��ى ِل��ي ال��ل��ُه َق��َض��ى َف��ي��َه��ا َم��ا ِش��ك��اي��ُة َل��َه��ا َوْص��ِف��ي أَك��ث��ر
اْل��َق��اِس��ي ُف��َؤاُدَه��ا ِم��نْ��َه��ا ِب��ال��لَّ��ْف��ِظ، ويُ��ْؤنِ��ُس��ِن��ي َل��ْح��ُظ��َه��ا يُ��ْط��ِم��ُع��ِن��ي
َوال��يَ��اِس ال��رَّج��اءِ بَ��يْ��َن َوال��لَّ��ْف��ِظ ُم��َع��ذِّبَ��ِت��ي ِم��ن ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ َف��ُص��ْرُت
ِب��ال��نَّ��اِس��ي َوَل��ْس��ُت ِل��ي َم��َق��الُ��َه��ا ِب��ِه َح��ِظ��ي��ُت َل��َه��ا يَ��وٍم أَْس��َع��ُد
أَنْ��َف��اِس��ي َس��واَد َق��ولِ��ي تَ��ْرَج��َم وَم��ا َح��ي��ي��ُت م��ا اْل��يَ��ْوِم ِل��ذِل��َك
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س��ي ُج��الَّ نُ��ُف��وُس َح��ْولِ��ي تَ��ِف��ي��ُض ُم��ْرَس��َل��ٌة َواْل��ُم��َداُم ِل��ي تَ��ُق��وُل
َواْآلِس ال��ُم��َداِم انْ��ِض��َواُع َط��اب َف��َق��ْد ال��نُّ��َع��اَس تَ��ْط��ُرَد أَْن َل��ك َه��ْل
َح��اِس��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي ِم��نْ��َه��ا ح��َس��ْوِت ف��َم��ا َوَه��اِت��ي َف��ابْ��تَ��ِدي َل��َه��ا ُق��ْل��ُت
ال��طَّ��اِس أَو ُش��ْرِب��َه��ا ِم��ْن اْل��َك��أِس ِف��ي ف��ْض��َل��تَ��َه��ا أَنَ��اَل أَْن وََغ��ايَ��ِت��ي
ب��اس ِم��ن أََرْدُت َق��ْد ِب��َه��ا َوَم��ا نَ��بَّ��َه��َه��ا ال��ِح��ذَاَر أَُظ��نُّ ثُ��مَّ
َوإِنْ��َع��اس��ي َل��ُه ُس��ْك��ِري أََرْدَت ِل��م��ا االْح��ِت��يَ��اَل ع��نْ��َك َف��دَْع َق��اَل��ْت
نَ��اس��ي ِل��َق��ْولِ��َه��ا أَنِّ��ي تَ��ْح��َس��َب ل��ِك��ي َف��ِه��ْم��ُت َوَق��ْد َع��نْ��َه��ا أَْع��َرْض��ُت
َوإْدَم��اِس ُس��ْدَف��ٍة ذُو َوال��لَّ��يْ��ُل َك��ثَ��ٍب ِم��ْن ال��ُم��َدام َدَع��تْ��َه��ا ثُ��مَّ
ِم��ْق��يَ��اِس َك��َض��ْوءِ َراًح��ا ال��َك��أِس ِف��ي ِب��َه��ا َف��َم��ج ��ن��ا ِزقَّ َف��اْح��تَ��َل��بَ��ْت
ب��ِم��ق��يَ��اِس ِل��ي ِق��ي��َس َك��َم��ا ِن��ْص��ًف��ا َش��ِربَ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى ��ْت تَ��َح��سَّ ثُ��مَّ
إِْم��َراِس بَ��ْع��د ِب��ال��َك��أِْس َف��ُف��ْزُت ف��ْض��َل��تُ��َه��ا ِف��ي��ِه اْل��َك��أَْس نَ��اَزْع��تُ��َه��ا
َواْل��َك��اس ال��ُم��َداِم بَ��يْ��َن تَ��ْخ��ُرُج ِب��َه��ا ��ُروِر ِل��ل��سُّ ال��ن��ْف��ُس َف��َك��اَدِت

أترى الكأس؟ ومنازعة املنادمة عىل نواس أبا تستحث محصنة حرة امرأة إىل أترى
وتؤيسه حينًا، تطمعه فيها، وترغيبه إليها، اجتذابه يف امللتوية املذاهب هذه تذهب إليها
واملداعبة؟ املنادمة إىل فتنزل نفسها، تبتذل محصنة حرة امرأة إىل أترى بل آخر؟ حينًا
فابتذلهن أنفسهن، بذلن الالتي النساء هؤالء من وامرأة اإلماء، من أمة هي وإنما كال!
أكثر يف متقدة قوية عاطفة عن ومتحدثًا صادًقا، نواس أبو يكن لم هنا ومن الرجال،
ترضيًا، يرتضاهن كان وإنما بهن، يتغزل أو النساء، هؤالء يذكر كان حينما األحيان،
أخرى. جهة من وفنه جهة، من مجونه إرضاء إىل وسيلة ويتخذهن تملًقا، ويتملقهن

ا جدٍّ مرسًفا وكان النساء، إىل امليل يف ا جدٍّ معتدًال كان نواس أبا أن هذا إىل أضف
وال بالنساء، يتغزل حني وعواطفه نفسه عن يتحدث أال املعقول فمن … آخر ميل يف
رأيت إال الغزل، من الفن هذا يف نواس أبي شعر من مقطوعة أو قصيدة تقرأ تكاد
املعنى، تكلف أريد وإنما اللفظي، التكلف أريد ال واضًحا، والكذب ظاهًرا، التكلف فيها

الحب. وانتحال
أنه يظهر فقد «جنان»؛ يف شعره الشعر هذا من نستثني أن الحق من كان وربما
املداعب، املاجن يتجشمه ال ما سبيلها يف وتجشم الهيام، بعض وهام ا، حقٍّ بها كلف
وورط أرسف وإنما «جنان»، يف قال ما كل يف عفيًفا وال مقتصًدا يكن لم ذلك مع ولكنه

األبيات: هذه إىل فانظر اإلثم؛ من يشء يف نفسه
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األَْس��َوِد اْل��َح��َج��ِر اْل��ِت��ثَ��اِم ِع��نْ��َد اُه��َم��ا َخ��دَّ اْل��تَ��فَّ َوع��اِش��َق��يْ��ِن
َم��وِْع��ٍد ع��َل��ى َك��انَ��ا َك��أَنَّ��َم��ا يَ��أْثَ��َم��ا أَْن َغ��يْ��ِر ِم��ْن َف��اْل��ت��ق��يَ��ا
اْل��ُم��ْس��نَ��ِد آِخ��َر اْس��تَ��َف��اق��ا َل��َم��ا إِيَّ��اُه��َم��ا ال��نَّ��اِس ِدَف��اُع َل��ْوال
ِب��اْل��يَ��ِد َج��اِن��بَ��ُه يَ��ِل��ي ��ا ِم��مَّ وْج��َه��ُه س��اِت��ٌر ِك��َالن��ا ُق��ْل��ن��ا
ال��َم��ْس��ِج��ِد ِف��ي األَبْ��َراُر يَ��ْف��َع��لُ��ُه يَ��ُك��ْن ل��ْم م��ا اْل��َم��ْس��ِج��ِد ِف��ي نَ��ْف��َع��ُل

األبيات: هذه إىل فانظر موعٍد؛ عىل كانا أنهما يف شك من وليس

َع��ِس��ي��ُر َوَم��ْط��َل��بُ��َه��ا ِب��َم��ْط��َل��ِب��َه��ا ُع��ْم��ِري أَْف��نَ��يْ��ُت أَنَّ��ِن��ي تَ��َر أََل��ْم
األُُم��وُر َوأَْع��يَ��تْ��ِن��ي يُ��َق��رِّبُ��ِن��ي إِْل��يَ��ه��ا َس��بَ��بً��ا أَِج��ْد َل��ْم ��ا َف��َل��مَّ
ال��َم��ِس��ي��ُر َوإِيَّ��اَه��ا َف��يَ��ْج��َم��ُع��ِن��ي ِج��نَ��اٌن ��ْت َح��جَّ َق��ْد َوُق��ْل��ُت َح��َج��ْج��ُت

وإنما العفيف، الصادق الحب من يكن لم لجنان نواس أبي حب أن أحسب وأنا
إيثارها فأما التحقيق، هذا عليه ويعرس لتحقيقه، الرجل يتحرق األمل، من نوًعا كان
نفسه إىل تجد لم أنها أحسب فعاطفة أمنه، عىل وأمنها لذته، عىل لذتها وتقديم بالخري،

ذلك: عىل دليل أصدق األبيات وهذه سبيًال،

أَتْ��َراِب بَ��يْ��َن َش��ْج��ًوا يَ��ن��ُدُب َم��أْتَ��ٍم ِف��ي أَبْ��َص��ْرُت َق��َم��ًرا يَ��ا
ِب��ُع��نَّ��اِب اْل��َوْرَد َويَ��ْل��ِط��ُم نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن رَّ ال��دُّ َف��يُ��ذِْري يَ��بْ��ِك��ي
��اِب وُح��جَّ بَ��وَّاٍب ِب��َرْغ��ِم َك��ارًه��ا ِل��ي اْل��َم��أْتَ��ُم أَبْ��َرَزُه
داِب��ي أُب��ِص��َرُه أَْن َوَك��اَن أَْح��ب��اِب��ِه َدأُْب َم��ْوتً��ا َزاَل ال

معولة، لتظهر يوم، كل يف أحبابها يموت أن يتمنى حني ا حقٍّ يحبها أنه أتظن
حب يف مرسًفا أثًرا كان الرجل أن هذا يف ترى ألست يراها؟ أن هو وليستطيع نادبة،
من هذا يف املرأة هذه تكلف مهما املرأة، هذه بمنظر يستمتع أن يريد ولذته، نفسه
شعره وليس النساء، حب يف صادًقا إذن نواس أبو يكن لم خطوب؟! من واحتملت رش،
عىل يظهرنا كله هذا عىل ولكنه الرجال، تمثيل يف صادق هو كما النساء تمثيل يف صادًقا

العباس. بني أيام بغداد يف والعادية األدبية الحياة وجوه من وجٍه
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أشياء فهم عىل ذلك يعيننا فقد درسه؛ ونحسن الوجه هذا نتبني أن الحق ومن
شعر من الفن هذا نتناول أن الحق فمن وإذن العرص، هذا أمر من بعد نفهمها لم كثرية
عرف ملن التفصيل من يشءٍ يف نعرض وأن الدقيق، املفصل البحث من بيشءٍ نواس أبي

آخر. مقاٍل يف بذلك نفي أن ونرجو نواس، أبو تعشقهن الالتي اإلماء هؤالء من
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نواس1 أبي عند الغزل

أنه إىل املايض الفصل يف أرشت الذي العبايس، النوايس الغزل هذا بني ما ا جدٍّ بعيًدا
العام هذا أول مىض فصٍل يف أرشت الذي العربي، األموي الغزل وذلك متكلف، ضعيف

وقوته. صدقه إىل
ينرشه كان الذي الغزل ذلك وبني النوايس، الغزل هذا بني عظيم الفرق إن نعم!
شيئًا الفرق هذا عظم وليس ا، جدٍّ عظيم الفرق ربيعة، أبي بن عمر أو ُكثرَيِّ أو جميل
إىل وتنظر جهة، من العبايس والعرص األموي العرص إىل تنظر أن فيكفي نفسه، يف غريبًا
ال الفرق هذا بأن لتقتنع أخرى، جهٍة من نواس أبي ونفسية األمويني، الشعراء نفسية
العرصين، إىل تنظر أن يجب محتوًما، واجبًا يكون أن ينبغي بل غريبًا، يكون أن ينبغي
مصدرها ظاهرة، سذاجة والعاطفة، باللذة فيه الناس وعناية رقيه عىل أولهما، يف لرتى
يف ولرتى املعقولة، نتائجه إىل ينته ولم يشتد، لم العرب وغري العرب بني االختالط أن
األجناس بهذه وتتأثر عربيتها، من قليًال قليًال تربأ أخذت قد العربية النفس أن ثانيهما
أمزجتها فتحمل خاص، بنوٍع بغداد وعىل العراق، عىل تفد كانت التي الناس، من املختلفة
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األجناس نفس يف ما وبني بينه ما بعيد ورش خري من فيها ما وكل ولذاتها، وأهواءها
صلة. من العربية

الغزل وبني عامة، العبايس الغزل بني الفرق هذا لتعرف كله هذا إىل تنظر أن يكفي
تنظر أن عليك وجب نواس، أبي نفس يف أثره له وعرفت هذا، فهمت فإذا عامة، األموي
إىل ذلك بعد تنظر وأن وأهوائه، وميوله حياته من قدمت ما وإىل نفسه، نواس أبي إىل
إيمانًا، الفرق بهذا فتزداد املختلفة، نفسياتهم وإىل األموي، العرص شعراء من الغزل أئمة

وضوًحا. أمامك الفرق هذا ويزداد
النساء، يحبون ألنهم غزلني؛ بطبيعتهم، غزلني قوًما «جميل» وأمثال «جميل» كان
الحب هذا عليهم فيملك بها، ويكلفون يحبونها النساء، بني بعينها امرأة يحبون أو
يردون وال عنه، إال يصدرون ال وحتى وله، به إال يعيشون ال حتى وحياتهم، نفوسهم
حاجات تعقدها لم سهلة الحضارة، آثام تكدرها لم صافية نفوسهم وكانت عليه، إال
فصدقوا صادقة، قوية عواطف وصفوا بحبهن، تغنوا أو النساء، ذكروا إذا فكانوا املدنية،

أقوياء. فيه وكانوا الوصف، يف
فنٍّا، يتخذونه النساء ذكر ويحبون النساء، يحبون «كثري» وأمثال « «ُكثرَيِّ كان ثم
وأصحاب جميل بمكاٍن وقوتها العاطفة صدق من يكونوا فلم فيه، اإلجادة ويحاولون
ويريدون سبيلهم، ويسلكون يتأثرونهم، كانوا ألنهم منهم؛ قريبني كانوا ولكنهم جميل،
األولون كان ا، حقٍّ العاشقني صورة يف أنفسهم يمثلوا وأن أنفسهم، عن الناس يخدعوا أن
الصدق يحرموا لم وربما الصادقني، مظهر يظهروا أن يريدون اآلخرون وكان صادقني،

ا. تامٍّ حرمانًا
يصدرون يكونوا فلم أمية، بني شعراء من سريته سار ومن ربيعة، أبي بن عمر أما
إىل ينظرون يكونوا لم العذرية، العاطفة هذه يتكلفون يكونوا ولم عذرية، عاطفة عن
هي حيث من إليها ينظرون كانوا وإنما والحب، للجمال األعىل املثل هي حيث من املرأة
رجًال ربيعة أبي ابن كان عظيم. الوجهتني هاتني بني والفرق واللذة، للجمال األعىل املثل
يف صادًقا وكان الحياة، يف اللذة ألنها أو الحياة، زينة ألنها املرأة؛ ويحب الحياة، يحب
األفالطونية، من أو العذرية من بعده عىل غزله فكان الحياة، لذة هي حيث من املرأة، حب
صحيحة، عواطف عن يرتجم كان وألنه صادًقا، كان ألنه مؤثًرا؛ املحدثون، يقول كما
أمية، بني شعراء كان كذلك … أيًضا العملية حياته يف وتؤثر الشاعر، نفس يف تؤثر
إال إىل يلتفتوا ولم عنها، أعرضوا ومن العذرية، تكلفوا ومن ا، حقٍّ العذريون منهم سواء

بالنساء. اللهو ورضوب اللذات،
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عذريٍّا، يكون أن يستطيع كان وما عذريٍّا، يكن لم كله، هذا غري فأمره نواس أبو أما
واللذة، باملجون إال يؤمن ولم يشء، كل أنكر قل: أو يشء، كل يف شك الذي الرجل وهو
يتكلف يكن ولم عذريٍّا يكن لم جناح، أو بحرٍج ذلك يف يتقيد ال يجدهما، حيث يلتمسهما
يتكلف يكن لم يتكلفون، العرب كان ومما العرب، من يسخر كان وإنما عذريٍّا، يكون أن
لم ربيعة، أبي بن عمر بها يهيم كان التي غري وبلذة باللذة، يهيم كان وإنما العذرية،
أرادوه الذين يفلح لم حتى شديًدا، نفوًرا منهن ينفر وكان النساء، يحب نواس أبو يكن
يكن لم نواس أبا ألن يفلحوا؛ لم إليه وتوسلهم عليه، إلحاحهم رغم عىل يتزوج، أن عىل

امرأة. مع متصلة عيشة يعيش أن يستطيع يكن ولم الزوجية، حياة يتصور
الغزل يحسن أو بهن، يهيم أن امليسور من يكن فلم النساء، يحب إذن يكن لم
يتغزل، أن شاعر كل عىل الحق من وألنه شاعر، ألنه تغزل تغزل، فقد ذلك ومع فيهن،
منه ويأخذوا يطرقوه، أن املجيدين الشعراء عىل يجب الشعر فنون من فن فالغزل
لم إنه قلنا: إن نواس أبا نظلم ولكنا بنصيٍب، منه وأخذ نواس، أبو طرقه وقد بنصيب،
بل فيه، الصدق شديد كان بل غزله، يف صادًقا كان ألنه نظلمه؛ غزله، يف صادًقا قط يكن
الوصف، وإجادة العاطفة، صدق يف ربيعة أبي بن عمر وبني بينه نقارن أن نستطيع قد
األموي، والعرص العبايس العرص بني الفرق أحدهما: بشيئني؛ احتفظنا إذا التأثري وقوة
… بالغلمان الغزل يجيد كان وإنما بالنساء، الغزل يجيد يكن لم نواس أبا أن واآلخر:
نواس أبا أن أزعم أنا بل بالنساء، الغزل يف ربيعة أبي البن ما الباب هذا يف نواس فألبي
بيشءٍ إال هذا عىل أستدل ولست بالنساء، الغزل يف ربيعة أبي ابن من أشعر الباب هذا يف
الغزل، بهذا تعجب أن عىل بالغلمان غزله تقرأ حني يُكرهك نواس أبا أن وهو واحد،
يكرهك ال فهو ربيعة أبي ابن أما والدين، والخلق للطبع منافرة من فيه ما رغم عىل
إليك تحبب فطبيعتك بغزله، تعجب أن عىل يحملك يشء كل بل بغزله، تعجب أن عىل
يف فليس الدين؛ أو الخلق فتجاوز ربيعة أبي ابن أرسف وإذا بهن، والتغزل النساء ذكر
إنه قل: أو الطبيعة، من جزء هو وإنما لها، تجاوز أو الطبيعة، عن خروج اإلرساف هذا

وإصالحها. لتقييدها واألخالق الدين جاء بنفسها، الطبيعة
حني متكلف أو كاذب أو فاتر ولكنه بالغلمان، يتغزل حني مجيد إذن نواس أبو
حبٍّا أو نفسه، يف قوية عاطفة يذكرهن حني يصف ال حال كل عىل وهو بالنساء، يتغزل
الحب أحدنا يصف وقد املجون، من وفنونًا اللهو، من رضوبًا يصف وإنما صحيًحا،
أحيانًا. فيحسنه اليشء يتكلف مجيد، شاعر ألنه بل به، يشعر ألنه ال الوصف، فيحسن
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بحرة، يتغزل لم أنه وهو املايض، الفصل يف فرسته بيشءٍ نواس أبي غزل يمتاز وقد
كان أنه وعرفنا الزواج، يكره أنه عرفنا فقد واضح، وذلك اإلماء، عىل كله غزله وقف وإنما
الحرائر، يخالط أن له، امليسور من وال عليه، السهل من يكن فلم املجون، يف مرسًفا ماجنًا
وال مداعبتهن، يف ويرسف اإلماء، يداعب أن عليه اليسري من كان حني إليهن، يتحدث أو
عىل وتفوقها العرص، هذا يف األمة رقي من املايض الفصل يف لك قدمت ما بعد سيما
منزلته نواس أبي غزل وأنزلنا كله، هذا عرفنا فإذا واملجون، اللهو عىل وتهالكها الحرة،
واملعنى، اللفظ جودة من الغزل هذا يف مما شيئًا نتبني أن اليسري من كان الصحيحة،
الحب، يف لصدقه أو الشعر، يف نواس أبي لنبوغ مقياًسا الجودة هذه نتخذ أن عىل ال
فليس الحب؛ يف لصدقه أو الشعر، يف نواس أبي لنبوغ مقياس عن نبحث أن أردنا فإذا
شيئًا لنعرف بالنساء، غزله عن نبحث وإنما بالغلمان، وغزله للخمر، وصفه إال أمامنا
بغداد، يف النساء ظرف من شيئًا أيًضا ولنعرف فيه، اإلماء أخالق ومن العرص، أخالق من
ويف األدب يف قيمتها األشياء ولهذه بغداد، يف بالنساء الغزل ظرف من فقل: شئت وإن

التاريخ.
تمثيًال والدعابة املجون حياة البغدادية، الحياة يمثل الذي العبث هذا إىل وانظر

صحيًحا:

م��ْح��بُ��وُب َوال��َم��نْ��ُس��وُب إَِل��يَّ َل��ُه َرُس��وًال أَْه��َوى َم��ْن أَْرَس��َل
ِط��ي��ُب َزانَ��ُه َح��ِب��ي��ٍب َوِم��ْن ُم��ْرَس��ٍل ِم��ْن ِب��َك أَْه��ًال َف��ُق��ْل��ُت
ت��ج��ِري��ُب م��ن��َك ه��ذَا َوَق��اَل َف��انْ��ثَ��نَ��ى ِك��ْل��َم��ٍة ِف��ي ��ْش��تُ��ُه َج��مَّ
ُرْع��بُ��وُب بَ��يْ��َض��اءُ ِب��ِه َه��ام َوَق��ْد ِم��ثْ��ِل��ي يَ��ْع��َش��ُق ال ِم��ثْ��ل��َك
م��ْرُع��وب َواْل��َق��ْل��ُب َف��ِج��ئْ��تُ��َه��ا آِت��ن��ا ِب��أَْن ال��رُّْس��ُل َوج��اءَت
األََع��اِج��ي��ُب ِم��نْ��َك ل��نَ��ا ب��دْت ل��ق��ْد رس��ول��ي ��ْق��َت ت��ع��شَّ ق��ال��ْت:
َم��ْك��تُ��وُب اْل��َح��اِص��ل َدْف��تَ��ِر ِف��ي َغ��اِدًرا يَ��ا َل��َك َوه��ذَا ذَاَك
ال��ذي��ُب يَ��ْخ��ف��َرُه ألَْن أَه��ٌل م��ْع��َزٍة َع��َل��ى ال��ذِّئْ��َب يَ��أَْم��ُن م��ْن
يَ��ْع��ُق��وُب َق��اَل َق��ْد َم��َق��ال��ًة تُ��ْؤدٍة َوف��ي ِرْف��ٍق ِف��ي َف��ُق��ْل��ُت
َم��ْك��ذُوُب يُ��وُس��َف ِف��ي َع��َل��يْ��ِه َل��ِك��نَّ��ُه يُ��ْؤَم��ُن ال ال��ذِّئْ��ُب
ال��ذِّي��ُب َخ��انَ��ُه َوَق��الُ��وا ع��ْم��ًدا ُج��بَّ��ِه ف��ي يُ��وس��ف ط��َرُح��وا ُه��ْم
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فداعب رسولها، يف خانها حتى صادًقا، قويٍّا حبٍّا صاحبته يحب كان كيف إليه أترى
ويريد حبيبه، يلقى حني ولكنه وبينك، بينه فيما املداعبة بهذه يعرتف وهو الرسول، هذا
هذا من أعجب ولكن يوسف، قصة يف الذئب موضع نفسه يضع نفسه، عن يدافع أن
بغداد، يف ولكننا واللني، الرفق هذا يف تلومه أن بل الدفاع، بهذا منه صاحبته تكتفي أن

أقل. وال أكثر ال يلهون قوٍم وبني
السخرية: فيحسن نفسه، من فيها يسخر التي األخرى األبيات هذه إىل وانظر

ال��ن��ْه��ِدي وال��ع��اِش��ِق اْل��ُع��ذِْريِّ ُع��ْرَوَة َه��وى َف��َه��ِوي��تُ��َه��ا أَبْ��َص��ْرتُ��َه��ا وَق��ْص��ريَّ��ًة
ِع��نْ��ِدي اْل��َه��وى تَ��ْرُج��و اْل��َوْج��ه ب��ه��ذا ف��َق��اَل��ْت َواِص��ل��ي ُق��ْل��ُت َه��ْج��ُرَه��ا تَ��م��اَدى ��ا َف��ل��مَّ
ن��ق��ِد َوس��َوى ح��اض��ٍر ِب��نَ��ْق��ٍد تُ��بَ��اُع أَْوُج��ٌه ��وِق ال��سُّ ف��ي ك��اَن َل��ْو َل��ه��ا َف��ُق��ْل��ُت
بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِوَص��ال��َي تَ��ْه��َوْي أَْن َل��َع��لَّ��ِك َم��ك��انَ��ُه واْش��تَ��ريْ��ُت َوْج��ِه��ي ل��َغ��يَّ��ْرُت
ال��َج��ْع��ِدي نَ��اِب��َغ��َة أَْص��بَ��ْح��َت َوَل��ْو َف��َق��اَل��ْت َش��اِع��ٌر ف��ِإنِّ��ي ُق��بْ��ٍح ذَا ُك��نْ��ُت وإِْن

الظرف: هذا إىل انظر ثم

ال��تَّ��َع��ِب ِة َوِش��دَّ اْم��ِت��نَ��اٍع بَ��ْع��َد ِب��َه��ا َف��ُف��ْزُت ُق��بْ��َل��ًة َس��أَل��تُ��َه��ا
أََرِب��ي ب��َه��ا أَْق��ِض��ي ِب��أُْخ��َرى ُج��وِدي ُم��َع��ذِّبَ��ِت��ي يَ��ا ِب��ال��ل��ِه َف��ُق��ْل��ُت
ِب��اْل��َك��ِذِب َل��يْ��س اْل��ُع��ْج��ُم يَ��ْع��ِرُف��ُه َم��ثَ��ًال أَْرَس��َل��ْت ثُ��مَّ َف��ابْ��تَ��س��َم��ْت
ال��طَّ��َل��ِب ِب��أَْع��نَ��ِف أُخ��رى يَ��ْط��لُ��ُب َواِح��َدًة ��ِب��يَّ ال��صَّ تُ��ْع��ِط��يَ��نَّ َال

تمثل ألنها بغدادية؛ بأنها إال أصفها أن أستطيع ال التي القصيدة، هذه إىل وانظر
أن عىل تحملهم والتي العامة، يف تجدها التي الدينية النزعة هذه وتمثل بغداد، رقة
بيشءٍ يقسموا أن ينبغي حني الحج، ومناسك وبالحج، القرآن، وسور بالقرآن، يقسموا

آخر:

تُ��رَّه��اِت ِل��ي َزوَّْق��َن َولِ��ْل��َع��اِذَالِت ِل��ي َم��ا
َم��ْوَالِت��ي ف��ي يَ��لُ��ْم��َن َف��جٍّ ُك��لِّ ِم��ْن َس��َع��يْ��َن
َح��يَ��اِت��ي راَح��تَ��يَّ ِم��ْن أُخ��لِّ��ي أَْن يَ��أُم��ْرنَ��ِن��ي
اْل��م��م��اِت َح��تَّ��ى يَ��ُك��وُن َال وال ال َم��ا وذَاَك
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و«ال��ذَّاِري��اِت» و«ال��طُّ��ور» «ط��ه» ُم��ن��ِزِل و«ال��ل��ِه»
و«ال��ُم��رس��َالت»2 َو«ال��َح��ْش��ر» و«ق��اف» و«ص��اد» و«ال��ر»
و«ال��نَّ��ازع��اِت» و«ال��نُّ��وِر» و«نُ��وٍن» «ُه��وٍد» َوَربِّ
تُ��َواِت��ي َل��ْم َوإِْن َح��تَّ��ى ِح��بِّ��ي َه��ْج��َرِك ُرْم��ُت َال
آت��ي َك��يْ��َف إِْخ��َوت��ي يَ��ا َع��لِّ��ُم��ونِ��ي ��ُع��وا تَ��َج��مَّ
وال��لَّ��َه��اِة اْل��َح��َش��ى ب��يْ��َن َش��ْيءٍ أَيُّ َويْ��َل��نَ��ا يَ��ا
َج��اِن��َح��اِت��ي ف��ي ت��ِط��ي��ُر تُ��ْط��َف��ى َل��يْ��َس َل��ْوَع��ٍة ِم��ْن
َش��َك��اِت��ي ِل��ُط��وِل يَ��ْرثِ��ي ِل��ي َوَم��ْن ال��ُم��َع��نَّ��ى أَنَ��ا
ال��زََّف��راِت اْل��بَ��اِط��ُن ال��َع��ب��َراِت ال��ظَّ��اِه��ُر
َم��َس��اِت��ي3 أَْم��ٍر ُك��لِّ ِف��ي ِب��اْل��ُم��تَ��َح��رِّي ُم��ِن��ي��ُت
َل��َح��َظ��ات��ي إَل��ى انْ��ُظ��ْر بَ��َالئ��ي َع��ْن َس��اِئ��ِل��ي يَ��ا
واْل��َح��رَك��اِت ـ��ُم��ِح��بِّ ال��ـ ُس��ُك��وِن ِف��ي اْل��َه��َوى يَ��ْخ��َف��ى
َس��َح��ن��اِت��ي ف��ي ُع��ِرف��ُت أَْع��َم��ى ُك��نْ��ُت َل��ْو وال��ل��ِه
اْل��َف��َل��واِت ��ِة لُ��جَّ ف��ي ِب��ال��رَّاِق��َص��ات َح��َل��ْف��ُت
ال��لَّ��بَّ��اِت ف��ي يُ��ط��َع��نَّ ِب��اْل��َه��َداي��ا َوُم��نْ��ثَ��ٍن
َع��َرف��ات ف��ي ��ع��ِب» و«ال��شِّ ِب��َج��ْم��ٍع تَ��َواَف��ى َوَم��ا
َه��اِت نَ��ْف��َس��َك يَ��ُق��وُل َرُس��وٌل ِم��نْ��ِك َج��اءَ َل��ْو
ِل��َوَف��اِت��ي ُم��َس��لِّ��ًم��ا ُخ��ذَنْ��َه��ا َه��اَك َل��ُق��ْل��ُت
ال��لَّ��َه��َواِت إَِل��ى َرَق��ْت ال��تَّ��ص��اِب��ي ن��اُر َويْ��َالُه
اْل��ُف��َراِت َم��اءِ ِب��ِم��ثْ��ِل ِم��نِّ��ي اْل��َع��ي��َن َف��أَب��َك��ِت
تُ��ُه��م��اِت ذَا َه��َواَي ف��ي ِل��ي ك��اَن َوَص��اِح��ٍب
َه��نَ��اِت��ي اتِّ��َه��اَم إِالَّ َش��أِْن��ي َط��ْل��َع يَ��طَّ��ِل��ْع َل��ْم
ال��طُّ��ُرق��اِت ف��ي نَ��ِس��ي��ُح نُ��ْم��ِس��ي نَ��ْح��ُن َف��بَ��يْ��نَ��م��ا
َع��ِط��َراِت أَْربَ��ٍع ف��ي ُض��ح��اَه��ا َش��ْم��ُس ِق��ي��َل إِذْ

القرآن. من سور مفتتح وهو را، الم ألف يريد 2
مساءتي. يريد: 3
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ال��ظُّ��لُ��م��اِت َج��لَّ��ِت َق��ْد َوَربِّ��ي َش��ْم��ٌس َف��ُق��ْل��ُت
ال��ُك��رب��اِت ِم��َن ِم��ن��ه��ا ِب��ي الَّ��ِذي نَ��ِس��ي��ُت َوَق��ْد
َع��بَ��َراِت��ي َف��أَنْ��َش��أَْت ِل��ي َج��َرْت ُح��بٍّ ِل��ِري��ِح
َزَف��َراِت��ي وأَْص��َع��َدْت َع��يْ��ِن��ي َم��اءَ َوأَنْ��َزَف��ْت
َواِة ال��دَّ ِن��ْق��ِس َك��ِم��ثْ��ل َل��ْونِ��ي تَ��َغ��يَّ��َر وَق��ْد
ِب��َه��ن��اِة َم��ْوُص��ول��ٌة ه��ن��اٌة ِف��ي��ِه َف��اْل��ُح��بُّ
َح��َس��راِت �اَرًة َوتَ� ُس��ُروًرا َط��ْوًرا يُ��ْع��ِق��بْ��َن

النساء؟! ولهجة النساء، بلغة النساء، إىل التحدث أحسن قد أنه ترى ألست
من يقصان كانا فيما ربيعة، أبي بن وعمر القيس امرئ سبيل يسلك أن أراد ولقد
هذين إال منه لك أروي ال ولكن به، بأس ال شعًرا ذلك يف فقال لعشيقاتهما، زيارتهما

بغداد: ألمر تمثيًال اآلخر ويف ظريًفا، إيجاًزا أولهما يف ألن البيتني؛

وُع��ق��اٍر ُس��كَّ��ٍر َخ��ِل��ي��َط��ْي تَ��َع��اَط��ْت ِش��َف��اَه��نَ��ا أَنَّ َغ��يْ��َر ��ا َوَل��مَّ َف��ِك��ْدنَ��ا
ِب��ِس��َواِر َخ��ات��ًم��ا بَ��ادَل��تْ��ن��ي َوَق��ْد َص��دََّه��ا أَنْ��َس َوَل��ْم ُص��بْ��ًح��ا َوَودَّْع��تُ��ه��ا

الهجر، عليها وينكر الوصل، عليها ويتمنى صاحبته، يمازح كيف إليه وانظر
وهو: ظريف، واحد بيت يف ذلك كل وصلته، إن مطيًال وال ثقيًال، يكون ال بأن ويعدها

َراِس��ي ف��اْح��ِل��ِق��ي ُف��َواِق َق��ْدَر ُزْرتُ��ُك��ْم َف��ِإْن ال��َوْص��َل َف��َراِج��ِع��ي

بيتًا منها أسقطت إذا للغناء تصلح بأنها إال أصفها ال التي األبيات هذه إىل وانظر
نستثقله: قد غريب فيه «األنقاس» لفظ ألن واحًدا؛

َراِس��ي َع��َل��ى ش��يءٌ ال��َه��َوى ِم��ثْ��َل َم��رَّ َم��ا ب��اِس ِم��ْن ب��ال��ِع��ْش��ِق َوَم��ا َع��ِش��ْق��ُت إِنِّ��ي
ل��ل��نَّ��اِس ال��نَّ��اِس َوِدي��ُن ِل��نَ��ْف��س��ي، ِدي��ِن��ي َس��َف��ًه��ا يَ��ْل��َح��ْونَ��ن��ي َك��ْم ولِ��ل��نَّ��اِس ِل��ي َم��ا
ب��أَن��ق��اِس! تُ��ْط��َل��ى أَْوُج��َه��ُه��ْم َك��أَنَّ َم��اِل��َك��ت��ي ُزْرُت َم��ا إِذَا ِل��ْل��ُع��َداِة َم��ا
وُح��رَّاِس��ي أَْع��َداِئ��ي م��َخ��اَف��َة إِالَّ ِزي��اَرتَ��ُك��ْم ت��ْرِك��ي َم��ا يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه
ال��رَّاس َع��َل��ى َم��ْش��يً��ا أَْو اْل��َوْج��ِه َع��َل��ى َس��ْع��يً��ا ج��ئْ��تُ��ُك��ُم اِإلتْ��ي��اِن ع��َل��ى َق��دْرنَ��ا وَل��ْو
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ال��نَّ��اس َراِح��َم إِالَّ ال��ل��ُه يَ��ْرَح��ُم ال َص��َح��اِئ��ف��ُك��ْم ف��ي ِك��ت��ابً��ا َق��َرأُت وَق��ْد

يف تقرأه أن أنت وتستطيع أرويه، أن أستطيع ال كثري، يشء هذا من نواس وألبي
واملجون، والدعابة، والغرور، الكذب، ألوان من تجد أن هللا شاء ما فيه فتجد ديوانه،
إن لك: قلت ولكني يضحك، وما يلذ ما القصص من فيه وتجد يشء، بكل والعبث
بأنه عليه يشهدان ببيتني الفصل هذا أختم أن وأريد كاذب، بأنه غزله يف يمتاز نواس أبا
النساء ليخدع أو الفنية، حاجته لرييض بالنساء الغزل يتكلف إنما وبأنه غزله، يف كاذب
فيها يفكر أن يحسن صادقة، حكمة نفسه يف البيتني هذين أحد أن عىل أنفسهن، عن

الناس: من كثري

َم��ْع��ُش��وُق ال��َع��يْ��نَ��يْ��ن َس��اِح��ُر ِألَنَّ��ُه ِألَْق��بَ��ِح��َه��ا أَل��َف��اِظ��ي ��ُه يَ��َوجِّ َم��ْن يَ��ا
َم��ْخ��لُ��وُق ال��نَّ��اِر ِب��اْس��ِم تَ��َف��وََّه َل��َم��ا َف��َم��ُه أَْح��َرَق��ْت نَ��اٌر ق��اَل َم��ْن َك��اَن َل��ْو

والطرد. الصيد يف نواس أبي شعر عن اآلتي الفصل يف سأحدثك
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املدح نواس:1 أبي جد

فنستأنف نواس، أبي إىل ونعود يفيد، لن وكالًما والجديد، القديم نرتك أن يف رأيك وما
عن البحث نستأنف حني أنا عىل طويًال، حينًا عنه انرصفنا أن بعد شعره، عن البحث
عن كتبنا فلقد إيغاًال، فيهما نوغل وإنما والجديد، القديم نرتك لن نواس، أبي شعر
الجديد صاحب أنه — نعتقد فيما — أثبتت طواًال، فصوًال املاضية السنة يف نواس أبي
كانت األسباب أن الناس إىل خيل حتى أعدائه، وأشد القديم خصم وأنه لوائه، وحامل
كل يهدم أن يريد كان وأنه القديم، العربي األدب وبني الرجل، هذا بني انقطعت قد
ألنها الخصلة؛ لهذه نواس أبا أحب من الناس فمن آخر، شيئًا أنقاضه عىل ويبني يشء
ألنه الخصلة؛ لهذه نواس أبا كره من الناس ومن ميًال، قلبه ويف هوى، نفسه يف صادفت

عليه. البكاء يف امللحني به، املشغوفني القديم أنصار من
وإلحاحه للجديد، حبه عىل ألنه جميًعا؛ وهؤالء أولئك يحبه بأن نواسخليق أبا ولكن
الناس أن يعرف كان كأنه عليه، الحرص يف ا ملحٍّ للقديم، محبٍّا كان إليه، الدعوة يف
بنصيب، كليهما رضا من يأخذ أن عىل يحرص وكان مختلفني، فريقني إىل سينقسمون
أنصار إىل الناس انقسام إن ومرة: مرة ألف قلنا وقد ذلك من بيشءٍ نتحدث لنا وما

.١٩٢٤ سنة فرباير ١٣٤٢ / ٢٨ سنة رجب ٢٣ يف بالسياسة نُرشت 1
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حظ لهم كان إن ومكان، زمان كل يف تلزمهم الناس، يف فطرة القديم، وأنصار الجديد
حياة! من

محب منهم وكان الجديد، محب منهم فكان نواس، أبي أيام أحياء الناس كان وقد
شاعر جميًعا إليهم يتحدث أن املعقول من وكان حبهم، يف أقوياء جميًعا وكانوا القديم،
الشاعر أن نعلم ونحن كهذا، شيئًا نذكر لنا ما بل يفهمون، وما يحبون بما نواس كأبي
ال من ينشآ لم فهما عليه، والتهالك الجديد حب يف يرسفا مهما البارع، والكاتب املجيد
وأنشأهما، غذاهما الذي القديم، وبني بينهما الصلة يقطعا أن يستطيعا لن وهما يشء،
منه. نشآ الذي القديم ويمثالن إليه، يصبوان الذي الجديد يمثالن الحال بطبيعة فهما

عن تحدث إنه قالوا: له، وحفًظا للقديم رواية الشعراء أكثر من نواس أبو كان ولقد
إال نواس أبا نتصور أن نستطيع ولسنا بالرجال؟! فكيف امرأة، لستني روى أنه نفسه
واإلسالميني الجاهليني شعر من واللغة الشعر أئمة يرويه كان ما قرأ أو حفظ قد أنه عىل
فيكون كله، هذا من نواس أبو يخلص أن املمكن، من وال اليسري من وليس وأحاديثهم،

يقول. ما كل يف رصًفا جديًدا
أن نستطيع ولن والجديد، القديم عن نتحدث فنحن نواس أبي عن تحدثنا فإذا
والجديد؛ القديم عن تحدثنا إذا إال ا، حقٍّ بارع كاتٍب عن أو ا، حقٍّ مجيد شاعٍر عن نتحدث
االحتفاظ األول: منهما؛ بد ال شيئني تستلزمان الكتابة، يف والرباعة الشعر، إجادة ألن
املجيد الشاعر ففي الطيبة. ثمراته واجتناء الجديد استغالل والثاني: القديم، من بالخري
هي واحدة، شخصية فيهما أو جديد، واآلخر قديم، أحدهما شخصان: البارع والكاتب

اآلخر. عن أحدهما ونشوء بالجديد، القديم التصال املعتدل املزاج
أن إىل وأصحابه الشاعر هذا تضطر كانت نواس، أبي عرص يف الحياة أن عىل
يف املرسف املجدد مظهر أحدهما ا، تامٍّ اختالًفا يختلفان يكادان مظهرين، يظهروا
نواس أبا أن ذلك به، االستمساك يف املرسف القديم، عىل الحريص مظهر واآلخر التجديد،
فيها يعكفون الخاصة، عيشتهم إحداهما: مختلفتني؛ عيشتني يعيشون كانوا وأصحابه
بعامة فيها فيتصلون املختلفة، واملعنوية املادية لحاجاتهم فيها ويفرغون لذاتهم، عىل
بأولئك أيًضا فيها ويتصلون منهم، والصناعات الحرف وأصحاب وأوساطهم، الناس
من ووسائلها، أسبابها لهم ويمهدون للناس، يبيحونها اللذات عىل يقومون كانوا الذين
جميًعا الناس هؤالء إىل فيتحدثون واإلناث، الذكور من والحسان، واملغنني، الخمارين
عيشتهم وأما ويشعرون، يجدون عما ا حقٍّ وتعرب ويذوقونها، يفهمونها بلغٍة عليها
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الرسمية، الظاهرة حياتهم يف الناس وأرشاف باألمراء املتصلة العيشة تلك فهي األخرى:
شكٍل من الناس ألف ما يتخذوا أن مضطرون العيشة هذه يف وهم التعبري، هذا صح إن
إىل مضطرون وهم والسياسية، االجتماعية النظم وتقرهما األخالق، ترضاهما وصورة،
من وتربأ االبتذال، عن ترتفع مختارة، رشيفة لغة وأرشافهم الناس أمراء إىل يتحدثوا أن

التصنع. من حظها وعظم التكلف، فيها اشتد وربما القول، تافه
يف والنفاق الكذب ويتكلفوا األوىل، حياتهم يف يصدقوا أن إىل إذن مضطرين كانوا
عيشة وخالنك أصدقائك وبني بيتك يف فلك املختلفة، األجيال دأب وهذا الثانية، حياتهم
الناس وبني بينك الصلة تكون حني ولغتك عيشتك بعضها أو املخالفة كل تخالفان ولغة،
تقرأ أن إذن عجيبًا فليس خاصة؛ والزعماء الكبار وبني بينك الصلة تكون وحني عامة،
الذي العذب، الرقيق الشعر هذا ذلك يشبه وما والغزل واملجون الخمر يف نواس ألبي
الذي الشعر هذا والشعور، للعواطف الجلية الصحيحة والصورة ا، حقٍّ النفس مرآة هو
عن يبعد كاد حتى األحيان، بعض يف وانحط التكلف، من وبرئ معناه، ودق لفظه، رق
واشتد متنه، قوي قد آخر شعًرا نواس ألبي تقرأ أن عجيبًا وليس املأثورة، الفصاحة
اللفظية القيود من بطائفة الشاعر فيه وتقيد دقيًقا، تخريًا األلفاظ فيه وتخريت أرسه،

اآلخر. شعره يف بها ليتقيد كان ما والعروضية، واملعنوية
من ذلك يشبه وما واملجون والغزل الخمر يذكر حني نواس أبا ترى أنك الحق ويف
العذب، السهل اللفظ وإيثار وعاطفته، لشعوره العنان بإطالق يكتفي ال الشعر، فنون
الشعرية األوزان من يؤثر فهو آخر، شيئًا ذلك إىل يضيف وإنما الحلو، الرقيق للمعنى
تحدث فإذا للمعنى، قياًدا وألينها النثر، من وأقربها األذن، عىل وأيرسها وأقرصها، أخفها
وإىل الرصني، املتني األسلوب وإىل الفخم، الضخم اللفظ إىل عمد واألرشاف األمراء إىل
يريد عما للتعبري وسيلة فاتخذها وجالل، فخامة من تخلو ال التي الطوال، األوزان
مختلفني؛ رضبني إىل تنقسم كانت الشعر فنون وكأن الناس، هؤالء إىل به يتحدث أن
هذا ويف وعواطفها، النفس وأهواء اللذات وصف إىل به يقصد الذي النحو هذا أحدهما:
من بيشءٍ يتقيد يكاد فال سجيتها عىل نفسه يرسل حرٍّا، الشاعر كان الشعر من الرضب
إىل به يقصد الذي النحو هذا واآلخر: والهجاء، الخمر، ووصف واملجون، الغزل، ذلك
اللفظ، أرشف الشاعر يتخري النحو هذا ويف وفخر، ووصف، ورثاء، مدح من وفنونه، الجد
من شيئًا وتكسبه العامة، متناول عن ترفعه بقيود واألسلوب والقافية الوزن يف ويتقيد
نواس أبي بني تقارن أن تحاول وقد فيه، يقول الذي املوضوع يالئم األرستقراطية،

445



األربعاء حديث

فال يفخر، أو يرثي، أو يمدح، وحني ويهجو، الخمر، ويصف ويتغزل، يمجن، حيث
إىل مضطر وأنت الرجلني، بني عظيًما الفرق يظهر وإنما للمقارنة، بوجه تشعر تكاد
بل الكالم، من املختلفني الفنني هذين يف الشاعر شخصية لتتميز بصريًا، ناقًدا تكون أن
هذا يف تنمحي تكاد أو تنمحي الشاعر شخصية أن فأزعم هذا، من أكثر إىل أذهب أنا
الشعر، برضوب العليمني النقاد غري عىل الشعراء أشخاص تلبس بحيث الجدي، الشعر
يشعر بحيث واللعب، الهزل فنون يف الجالء كل جلية ناصعة الشخصية هذه تظهر حني
أو نواس أبي مدح تضيف أن اليسري من أن أزعم بل الناقد، وغري الناقد ويمسها بها
مسلم مدح من نواس أبي إىل تضيف وأن املجيدين، الشعراء من نواس أبي غري إىل فخره
أعىل مثًال هنالك ألن الفنية؛ الوجهة من عظيًما خطؤك يكون أن دون وفخره، ووصفه
املثل وهذا ويتأثرونه، يحتذونه فهم أمامهم، الشعراء وضعه قد واإلتقان اإلجادة من
األسلوب هذا تأثر أحسنوا فإذا واإلسالميني، الجاهليني من القدماء أسلوب هو إنما األعىل

راضون. فهم وتقليده،
نواس أبي شعر من األبيات هذه إىل فانظر أقول؟! ما عىل الدليل أقيم ال يل وما
تصدق أتكاد حدثني: ثم واضحة؟ بارزة الشاعر شخصية فيها أترى وحدثني: الجدي،
واملجون: العبث من رويت ما املاضية السنة يف عنه لك رويت الذي هو الشعر هذا قائل أن

ال��ِم��ذْع��اُن ��َدن��يَّ��ُة ال��شَّ ِب��َي َوَخ��َدْت ��ب��ا وال��صِّ ال��َغ��واي��ة َع��ِن نَ��زع��ُت ��ا ل��مَّ
بُ��نْ��يَ��اُن َخ��ْل��ق��َه��ا َس��اب��َر وك��أَنَّ َخ��ْط��ُم��َه��ا َدِق��ي��ٌق َم��َش��اِف��ُره��ا َس��بْ��ٌط
ِه��َج��اُن اْل��َولِ��ي��ِد َك��ِق��ْرَط��اِس يَ��َق��ٌق ِج��ْل��ِدَه��ا ِف��ي َج��َرى َل��ْوٌن واْح��تَ��اَزَه��ا

الناقة وصف يف يسلك أن فيحب الرشيد، ممدوحه إىل حملته التي ناقته يصف هو
واألمراء، امللوك إىل النوق حملتهم الذين الشعراء، من غريه طريق ممدوحه إىل تحمله التي
أرشف الناس أرشاف إىل يتحدث أن يعنيه وإنما الناس، عامة يفهمه أن يعنيه وليس
الرشيد إىل تحمله ولم ناقة، الرشيد إىل يركب لم فلعله يكذب، أن يعنيه ليس بل اللغة،
من وغريهم والشماخ واألخطل والفرزدق جرير مسلك يسلك أن مضطر ولكنه قدماه، إال
الشعر بني وازن ثم يمدحون، من ليبلغوا الطوال، األسفار يتكلفون كانوا الذين الشعراء،

قوله: وبني اللغة معاجم تستشري حتى تفهمه تكاد ال الذي
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اْل��َك��ِح��ي��ِل ال��طَّ��ْرِف ِم��ن ـ��ِب ـْ ال��رَّط�� َك��ال��ل��ْؤلُ��ِؤ َدَم��ْع��ٌة
اْألَِس��ي��ِل اْل��َخ��دِّ َع��َل��ى ـ��ِن ـْ اْل��بَ��ي�� َس��اَع��ِة ِف��ي ذََرَف��ْت
ال��رَِّح��ي��ِل وْق��ِت ِف��ي ـ��َش��اُق ـْ ال��ُع��ش�� يَ��ْف��تَ��ِض��ُح إِنَّ��َم��ا

هذا قائل وبني بينك بأن أتشعر عويًصا؟ معنى أو غريبًا، لفًظا الشعر هذا يف أتجد
الناقة؟ وصف يف الثالثة األبيات تلك قائل وبني بينك ما األمد، بعد من الشعر

فهمها عليك سيعرس التي القصيدة هذه نواس أبي جد من لك أروي أن أريد ثم
قالها وقد النحو، وأصحاب اللغة علماء من واحد غري عىل فهمها عرس كما شديًدا، عًرسا

املؤمنني: أمري املنصور جعفر أبي بن هللا عبيد بن العباس بها يمدح

َس��َم��ِرْه َوال َل��يْ��ِل��ي ِم��ْن َل��ْس��َت ُع��ُف��ِرْه َع��ْن اْل��ُم��نْ��تَ��اُب أَيُّ��َه��ا
ثَ��َم��رْه ِم��ن اْل��ُم��رَّ بَ��َل��ْوُت َق��ْد َش��َج��ٍر َع��ْن ال��طَّ��يْ��َر أذُوُد َال
وَط��ِرْه ِم��ْن أَنْ��َت َم��ْن ِب��ُق��َوى ُم��تَّ��ِص��ًال ُك��نْ��َت إِْن َف��اتَّ��ِص��ْل
ِل��ُم��نْ��تَ��ِظ��ِرْه أَْدن��ى وَغ��ٌد َغ��ًدا اْل��ح��ِدي��ِث م��أْثُ��وَر ِخ��ْف��َت
س��َف��ِرْه َم��َدى َم��ْع��لُ��وم َغ��يْ��ِر بَ��َل��ٍد إَِل��ى أَْس��َرى َم��ْن َخ��اَب
ُش��ُف��ِرْه إِل��ى َح��لَّ��ْت ِس��نَ��ٌة َس��اِع��ِدِه ِث��نْ��َي ��َدتْ��ُه َوسَّ
َك��َدِرْه ِم��ن اْل��َم��ْع��ُروف َم��نُّ��َك يَ��ًدا َع��َل��يَّ تَ��ْم��نُ��ْن ال ف��اْم��ِض
َس��َح��ِرْه ِم��ْن اْل��َع��يُّ��وِق َم��ْس��َق��َط َربَ��أْتُ��ُه��ُم ِف��تْ��يَ��اٍن ُربَّ
ح��ذَِرْه ِم��ْن ��رِّ ال��شَّ تَ��ْق��َوى إِنَّ يَ��ِري��بُ��ُه��ُم َم��ا ب��ي ف��اتَّ��َق��ْوا
َغ��م��ِرْه َع��َل��ى َل��ِب��ْس��نَ��اُه َق��ْد يُ��َك��اش��ُف��نَ��ا ال َع��مٍّ َوابْ��ِن
َح��َج��ِرْه ِف��ي ال��نَّ��اِر َك��ُك��ُم��وِن َل��نَ��ا ِف��ي��ِه ��ن��آُن ال��شَّ َك��َم��َن
َخ��َص��ِرْه ِم��ْن ال��ظَّ��ْم��آُن يَ��نْ��َق��ُع أَْرُش��ُف��ُه ِب��تُّ َوُرَض��اٍب
ِل��ُم��ْه��تَ��ِص��ِرْه َم��تْ��نَ��اُه الَن إِْس��ِح��َل��ٍة ُخ��وُط َع��لَّ��ِن��ي��ِه
ُق��ُط��ِرْه َع��ْن اْألَبْ��َص��اُر تَ��ْح��ِس��ُر َم��َخ��اِرُم��ُه وُم��ْغ��بَ��رٌّ ذَا
بَ��َق��رْه ِم��ْن اآلج��اَل َخ��ال م��ا ِب��ِه اْل��بَ��ِص��ي��ِر َع��يْ��ُن تَ��َرى ال
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الفرس: وصف يف يقول ثم

نُ��َخ��ِرْه إَِل��ى َف��نَ��ِص��ي��َالُه َزبَ��ًدا ُع��ثْ��نُ��ونُ��ُه يَ��ْك��تَ��ِس��ي
ُع��َش��ِرْه ِف��ي اْل��ُف��وِف َك��اْع��ِت��م��اِم ِب��ِه اْل��ِح��َح��اُج ي��ْع��تَ��مُّ ثُ��مَّ
َوتَ��ِرْه ع��ْن ال��نَّ��ْدِف ُق��ْط��ُن َط��اَر ك��َم��ا ال��رِّي��اُح تَ��ذُْروُه ثَ��مَّ
أََش��ِرْه ُق��َوى تُ��نْ��َق��ْض َل��ْم وُه��َو تَ��نَ��اَوَل��َه��ا َح��اَج��ات��ي ُك��لُّ

فيقول: صاحبه إىل يتخلص ثم

ُح��َج��ِرْه إَِل��ى اْل��ج��ان��ي يَ��أَْم��ُن َم��ِل��ٍك إَِل��ى أَْدنَ��ان��ي ث��مَّ
ع��َص��ِرْه إَِل��ى تَ��ْس��تَ��ذِْري ثُ��مَّ َم��َظ��اِل��َم��ه��ا اْألَيْ��ِدي تَ��أُْخ��ذُ
نَ��َف��ِرْه! م��ْن ال��ل��ِه َرُس��وُل َم��ْن أََم��ٍل ِم��ْن يُ��ْدِن��ي��ك ال َك��يْ��ف
َم��َط��ِرْه ِم��ْن ال��َع��بَّ��اُس َح��ْس��بُ��َك ��لُ��ُه تُ��َؤمِّ نَ��ْوءٍ َع��ْن َف��اْس��ُل

يقول: ثم

ُص��َوِرْه ِف��ي ال��َم��ْوُت َوتَ��َراءَى َع��َل��ًق��ا اْل��َق��نَ��ا َم��جَّ وإِذَا
ُظ��ُف��ِرْه َش��بَ��ا يَ��ْدَم��ى أََس��ٌد ُم��َف��اَض��ِت��ِه ِث��نْ��يَ��ْي ِف��ي َراح
َج��َزِرْه ِم��ْن ��بْ��ِع ب��ال��شَّ ِث��َق��ًة َغ��ْدَوتَ��ُه ال��طَّ��يْ��ُر تَ��ت��أَيَّ��ا

إيثار يف أرسف قد نواس أبا أن تشعر تكاد أال كثريًا؟ شيئًا األبيات هذه من أفهمت
أصحاب يحري وأن وأمثالهما، واألصمعي عبيدة أبا يبهر أن أراد كأنه حتى الغريب،
أن الحق ويف شعرية؟ رضورة من ركب وبما غموض، من تكلف بما والعروض، النحو

قوله: تأويل عىل اتفقوا أنهم أظن وما األبيات، هذه بعض تأويل يف تعبوا اللغويني

َح��ج��ِرْه ِف��ي ال��نَّ��اِر َك��ُك��ُم��وِن َل��نَ��ا ِف��ي��ِه ��نْ��آُن ال��شَّ َك��َم��َن

نفسه يف املعنى كان وإن الجيل، وال بالواضح ليس املذكر الضمري هذا مرجع فإن
جليٍّا. واضًحا

الحتججنا وفسوقه مجونه لوال نواس: أبي يف اللغة أئمة بعض يقول أن معقوًال أليس
ذلك ومع به، واملشغوفني الغريب أنصار يريض ما وأمثاله الشعر هذا ففي بشعره؟!

448



عرش السادس الفصل

إذ نواس، أبو قال ما خري من فيها، الشاعر مركب وخشونة غرابتها عىل القصيدة فهذه
وقوافيها لفظها يف ثم األخر، مدائحه يف تجده تكاد ال ما ورشيفه املعنى دقيق من فيها
ويرس. سهولٍة يف تفسريه تستطيع أن دون إليه، وتميل به، تشعر جمال خاص بنوٍع

بينه تفرق ال تكاد حتى أحيانًا، الغريب إيثار يف الحد تجاوز قد نواس أبا أن عىل
الربيع: بن الفضل فيها مدح التي األرجوزة، هذه من يشءٍ إىل فانظر والعجاج؛ رؤبة وبني

ص��َع��ْر ِف��ي تُ��ْخ��ِط��ي َص��ْع��راءُ َزَوْر ِف��ي��َه��ا وب��ْل��دٍة
اْألَثَ��ْر ال��َق��ْوِم ِم��َن ِب��ه��ا اْق��تَ��َف��ْر ال��ذِّئْ��ُب إِذَا م��ْرٌت
اْش��تَ��َك��ْر َم��ا َج��ِن��ي��ٍن ُك��لُّ ال��َج��َزْر م��َن َل��ُه َك��اَن
��َف��ْر ال��شَّ ح��يُّ ال��نِّ��َس��ا، َم��يْ��ُت َش��َع��ْر ُه تَ��َع��الَّ وال
ال��َغ��َرْر ِم��َن َوَغ��َرٍر َخ��َط��ْر َع��َل��ى َع��َس��ف��تُ��ه��ا
األَش��ْر ِح��نُّ يَ��ُه��زُُّه َف��َط��ْر َح��ي��َن ِب��ب��ارٍل
َخ��َوْر ِم��ْن َق��ري��ٍب َوَال َس��دْر ِم��ْن ُم��تَ��ش��كٍّ ال
��َف��ْر ال��ضَّ ج��اَل م��ا وبَ��ْع��َد ��َم��ْر ال��ضَّ بَ��ْع��َد ك��أَنَّ��ُه
ال��ُم��ثَّ��َغ��ْر ُرب��اِع��ي َج��أٌب َف��َح��َس��ْر ِف��يَّ َوانْ��َم��جَّ
ال��َق��َص��ْر ِب��أَثْ��ب��اِج تُ��َرى َك��األَُك��ر ِب��َح��ْق��ٍب يَ��ْح��ُدو
ال��ُخ��َض��ْر أَبْ��ك��اَر َرَع��يْ��ن اْل��َج��َدْر تَ��ْوش��ي��ُم م��نْ��ُه��نَّ

فيقول: املدح إىل يصل ثم

��َف��ْر ال��سَّ ُك��لِّ��ْف��ن��ا إَِل��يْ��َك … … … … …
��َرْر ال��سُّ ِم��نْ��ه��ا انْ��َط��َوْت َق��ِد ال��نُّ��ح��ْر يُ��َج��اِذبْ��َن ُخ��وًص��ا
ال��طِّ��يَ��ْر ��دَه��ا تَ��تَ��َق��عَّ َل��ْم اْل��ِح��بَ��ْر ال��َق��َراِريِّ َط��يَّ
اْل��ب��َط��ْر ِل��ْل��َق��ْوِم َف��ْض��ُل يَ��ا ال��ُم��زَدج��ْر ��ِن��ي��ُح ال��سَّ َوال
وَزْر اْل��َخ��ْوِف ِم��َن َوال َع��َص��ْر ال��نَّ��اِس ِف��ي ل��يْ��َس إِذْ

عىل الرجز من ينحدرون الذين شأن اإلرساف، يبلغ يكاد حتى ذلك يف يميض ثم
له. قرار ال سفح

الصحف أن أرى ولكني الطلسمات، هذه من شيئًا لك أفرس أن أريد كنت وقد
ال أني عىل والجامعات، املدارس له تتسع إنما الذي الغريب، لتفسري تتسع ال السيارة
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الغريب آثر قد أنه فالحق الغريب، إال يؤثر ال أنه فتعتقد نواس، أبي من تيأس أن أريد
مجون فيه ما نواس أبي مدائح من نجد ولقد أخرى، أحيانًا اللني السهل وآثر أحيانًا،
أن وأحسب احتياط، مع مجون فيه ما مدحه من نجد ولقد فيهما، حيطة ال ودعابة
مدح فقد نواس؛ أبو مدحهم الذين األشخاص عرفنا إذا ميسوران وتعليله ذلك أفهم
ألف عما مدحهم يف ينزل أن أو باملجون، مدحهم يبتدئ أن السهل من يكن لم أشخاًصا
يتفكه أن له الحق من كان آخرين أشخاًصا ومدح ورصينه، اللفظ فخم من الشعراء
بني يرتدد وهو الرشيد، مدح إذا حريص جاد فهو الدعابة؛ إىل الفكاهة ويتجاوز معهم،
به، اتصل أن بعد األمني مدح يف الهزل عىل اجرتأ ولعله األمني، مدح إذا والهزل الجد
يمدح حني والجد الهزل بني كذلك يرتدد وهو ورشبه، لهوه مجالس إىل اختالفه وكثر
عبيد بن العباس وهو عليه، ويدلون الشعراء، فيه يطمع كان الذي السمح، األمني هذا
ثم الرشيد، أيام يهابه كان الذي الخطري، الوزير هذا داعب ما وكثريًا جعفر، أبي بن هللا
الرشيد، فيها يعرس كان أموٍر يف عليه ويرس له، الخليفة الن حني األمني، أيام فيه طمع

الربيع. بن الفضل وهو
ملدح يعرض كان حني والفسوق، باملجون الترصيح من يشفق نواس أبو يكن ولم
مكانًا يرى يكن لم هذا، الربيع بن الفضل ابنا ومحمد العباس هما عظيمني، شابني
له وشفع األمني، غضب من خلصه ما كثريًا الذي ونديمه، صديقه ابني وبني بينه للكلفة

املجون. إليها اضطره حرجة، مواقف يف
ويدل يحبهم، كان ألنه جميًعا؛ الناس هؤالء يمدح حني اللهجة صادق نواس وأبو
إليهم ميله ألن الربامكة؛ يمدح حني متصنع متكلف ولكنه منهم، الخري يف ويطمع عليهم،
فيحتملونه بذلك، منه يشعرون كانوا الربامكة وكأن فيهم، طمعه بمقدار إال يكن لم
لها فسنعرض الخصيب وبني بينه الصلة أما صحيًحا، حبٍّا له يضمرون وال احتماًال،

الفصل. هذا غري يف التفصيل، من بيشءٍ
اليوم مقال فنتم الغريب، الشعر هذا من لك روينا ما عىل نرتكك أن نريد ال ولكنا

جعفر: أبي بن هللا عبيد بن العباس نواس أبو بها مدح التي األبيات بهذه

��بُ��وُح ال��صَّ َط��اَب ف��اْس��ِق��ن��ي ��ُدوُح ال��صَّ ال��دِّي��ُك َغ��رََّد
اْل��َق��ب��ي��ُح ِع��نْ��ِدي َح��َس��نً��ا تَ��َراِن��ي َح��تَّ��ى َواْس��ِق��ن��ي
نُ��وُح ال��ُف��ْل��َك َش��اَد ِح��ي��َن نُ��وًح��ا تَ��ذُْك��ُر َق��ْه��َوًة
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َف��ت��ُف��وُح ِري��ٍح ِط��ي��ُب َويَ��أْبَ��ى نُ��ْخ��ف��ي��ه��ا نَ��ْح��ُن
ذَب��ي��ُح ِم��ْس��ك بَ��يْ��نَ��ُه��ُم نُ��ْه��بَ��ى ال��َق��ْوَم َف��َك��أَنَّ
َوأَُروُح أَْغ��ُدو ـ��بَ��اِس ـْ اْل��َع��ب�� ِم��َن ُدنْ��يَ��ا ِف��ي أَن��ا
اْل��َم��ِدي��ُح يَ��ْغ��لُ��و ِع��نْ��َدُه ع��بْ��َدِل��يٌّ َه��اَش��ِم��يٌّ
ي��لُ��وُح َع��يْ��نَ��يْ��ِه بَ��يْ��َن ِك��ت��اٌب اْل��ج��ْوِد َع��َل��ُم
ري��ُح ُج��وَدَك َخ��َال َم��ا أَِم��ي��ِري ي��ا ج��وٍد ُك��لُّ
تَ��ْس��تَ��ري��ُح ال أَبَ��ًدا َع��ط��اي��ا أَنْ��َت إِنَّ��م��ا
ويَ��ِص��ي��ُح يَ��ْش��ُك��و ِم��نْ��َك ��ا ِم��مَّ اْل��م��اِل َص��ْوُت بُ��حَّ
نَ��ص��ي��ُح أَْو يَ��َديْ��ِه َق َف��ْو آِخ��ذٌ ِل��ه��ذَا م��ا
ص��ِح��ي��ُح ه��ذَا م��ا ِق��ي��َل َح��تَّ��ى ِب��األَْم��َوال ُج��ْدَت
ُروُح ال��َع��بَّ��اُس َوَل��ُه ِم��ث��اًال ال��ُج��وُد َر ُص��وِّ
َش��ِح��ي��ُح ب��ال��ِع��ْرِض وْه��َو َج��َواٌد ِب��اْل��َم��اِل َف��ْه��َو
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نواس1 أبي يف القول خاتمة
الزهد – الهجاء – الرثاء – املدح

القول نجمل أن إىل مضطرون ونحن تفصيًال، ومجونه نواس أبي هزل يف القول فصلنا
امليل هذا نتملق أن نريد ألنا وال جده، عىل نواس أبي هزل نؤثر ألنا ال إجماًال، جده يف
عىل ويلهي، يرس ما ويفضل الجد، عىل الهزل يؤثر أن القراء جمهور يحمل الذي العام،
حقيقة يف نواس، أبي شخصية أن نعتقد ألنا بل واللهو، الرسور من حظ له ليس ما
أو مجن أو هزل إذا كله، الظهور تظهر ماجن، هازل شاعر شخصية هي إنما األمر،
وشيئًا ونشاًطا، خفة فيها فرتى اللذات، هذه بآثار والتغني باللذات، االستمتاع حاول
االحتياط، عىل ا جدٍّ قليًال وحرًصا غريبة، جرأة فيها وترى النزق، هو أو النزق، يشبه

رصاحة. تعدلها ال ورصاحة
حظ أن تذكر ولعلك والنساء، واملجون الخمر يف شعره من لك روينا ما تذكر فلعلك
فقد ذلك ومع عظيم، املوروث واألدب والخلق الدين وازدراء الرصاحة من الشاعر هذا
العرص هذا يف الناس أخالق فيه وراعينا دقيًقا، تخريًا لك رويناه الذي الشعر هذا تخرينا
املتشددين شعور ذلك مع فيه وراعينا الربيء، الطاهر القول إىل الشباب وحاجة وميولهم،

.١٩٢٤ سنة مارس ١٣٤٢ / ٢٦ سنة شعبان ٢٠ يف بالسياسة نُرشت 1
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راعينا املتزمتني، قتيبة ابن يسميهم الذين أولئك القديم، باألدب واملستمسكني الدين، يف
نقد من ذلك مع نسلم ولم واملجون، اللهو يف نواس أبي شعر من لك روينا فيما كله هذا
من رضوبًا إلينا وأضافوا التهم، من بألواٍن اتهمونا قوم وغلو املنكرين، وإنكار الناقدين،

املجيد. العربية األمة لتاريخ والكيد واألخالق، الدين عىل الخروج
واملجون، اللهو ويف والدعابة، العبث يف نواس أبي شعر من لك روينا أننا ولو
كنا ولكنا ا، حقٍّ مؤرخني ولكنا وجهها، عىل شخصيته لك ملثلنا احتياط، وال تحفظ دون
ال خطر، شاعر نواس فأبو األخالق، إىل واإلساءة الذوق، إفساد من نحب، ال ملا نتعرض
أن دون ويحكموا، يقرءوا أن يستطيعون الناس، من خاصة لطائفة إال بقراءته ننصح

يقلدوا. أو يتأثروا
هذا أن ونحسب يشء، كل وبعد يشء كل قبل ماجن شاعر شخصية شخصيته
صح إن — واملعاشية والفنية السياسية الظروف تضطره ولم وطبعه، َ ُخيلِّ لو الرجل
ومجونًا، هزًال كله شعره لكان حني، إىل حنٍي من الجد يصطنع أن إىل — التعبري هذا
سبل من سبيل هي حيث من إال الحياة إىل األيام من يوٍم يف ينظر لم رجل يف رأيك وما
مدح أفتظنه الهزل؟! عىل بجده ليستعني إال يجدَّ ولم اللهو، وسائل من ووسيلة اللذة،
مدح إنما كال! إليه؟! ويميل املدح يحب كان ألنه أو يُْكِربُهم؟ أو ممدوحيه يحب كان ألنه
مدحهم ليتخذ قل: أو الخمر، مدح إىل وسيلة مدحهم ليتخذ واألمراء والوزراء الخلفاء
يف كان ألنه مدحهم اللذات، من تستتبع وبما بها واالستمتاع الخمر، رشب إىل وسيلة
ويتقي يتملقهم، أن إىل حاجة يف كان ألنه ومدحهم؛ املال، من يرزقونه ما إىل حاجة
إال هؤالء، من واحد مدح يف يخلص لم ولعله متقيًا، ومدحهم مستجديًا، مدحهم رشهم،
معهم نواس أبي سرية ويف جهة، من تاريخهم يف نظرنا إذا نتعرفهم، أن نستطيع نفًرا
متقيًا، أو مستجديًا مدحه وإنما الرشيد، مدح يف نواس أبو يخلص لم أخرى. جهٍة من
كان ألنه ال األمني، مدح يف نواس أبو وأخلص الربامكة، مدح يف نواس أبو يخلص ولم
وصديًقا الرشاب، عىل خليًال فيه ويرى األمني، ينادم كان ألنه بل ويجله، األمني يكرب
غري األمني هجا وقد الفرصة، له سنحت إذا األمني من يسخر كان ما وكثريًا اللذة، عىل
مدحه يف ذلك مثل وقل األمني، وزير الربيع بن للفضل مدحه يف ذلك مثل وقل مرة،
حماته كانوا أنهم كما وندماءه، أصدقاءه جميًعا هؤالء كان فقد الربيع، بن الفضل ألبناء
نواس أبي عىل اإلنعام من الخصيب بلغ فقد للخصيب، مدحه يف ذلك مثل وقل ورازقيه،
يف يمعن حتى الخصيب مع يرشب كان نواس أبا أن ويروون عظيًما، ا حدٍّ له واالنبساط
إىل سكرهم من انتهوا إذا السكارى يأتيه ما املنكرات من ويأتي الرشد، ويفقد السكر،
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مطلعها: التي الخمر يف املشهورة قصيدته قال أنه ويذكرون األقىص، الحد

أَنَ��ِم َوَل��ْم َل��يْ��ِل��ي ع��ْن ِن��ْم��َت َح��َك��ِم ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس َش��ِق��ي��َق يَ��ا

حال. رش يف وهو
تظهر متكلف، يشء هو وإنما نواس، أبي مدح يف اإلخالص تحس تكاد ال هنا ومن
حينًا تسوء وقد حينًا، الصنعة هذه تحسن وقد الطبع، فيه ويستخفي الصنعة، فيه
فيها وكثري التجديد، فيها وقليل واملبالغة، اإلرساف إىل ميالة حال كل عىل وهي آخر،
يقدمونها كانوا التي الشائعة، الصفات هذه يف الشعراء ومشاركة القدماء، عىل االعتماد
نواس أبو يقولها التي األبيات هذه إىل فانظر املال، بها يستجدون والوزراء، الخلفاء إىل

الرشيد: مدح يف

اْل��َح��يَ��واُن َس��َم��اِئ��ه ب��ص��ْوِب يَ��ْح��يَ��ا الَّ��ِذي َه��اُروَن اْألُم��ن��اءِ أَِب��ي َوإِل��ى
َم��َك��اُن ِم��نْ��ُه يَ��ْخ��ُل َل��ْم َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِم��ثَ��الُ��ُه اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي َر تَ��َص��وَّ َم��ِل��ٌك

فال الثاني وأما لفظي، جماله ولكن املعنى، مشرتك فشائع البيتني هذين أول فأما
ذلك. بعد يقول ما إىل انظر ولكن جمال، من وال دقة من يخلو

َواْألَْض��َغ��اُن اْألَْح��َق��اُد َل��َه��ا َم��اتَ��ت ٍة م��َودَّ ائْ��ِت��َالَف أَلَّ��َف��نَ��ا َه��اُروُن
اْألَْق��َراُن نَ��َواُه��َم��ا بَ��يْ��َن تَ��نْ��بَ��ت َوِوَف��اَدٌة َغ��ْزَوٌة َع��اٍم ُك��لِّ ِف��ي
اْل��َوَخ��داُن ِش��َع��اُرَه��ا ِب��اْل��يَ��ْع��َم��َالِت اْل��َك��رى بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا م��اَت وَغ��ْزٌو َح��جٌّ
��اُن َط��عَّ ِب��ه��ا ��اٌل َرحَّ ال��ل��ِه ِف��ي تَ��نُ��وَق��ٍة ُك��ل ِن��يَ��اَط ِب��ِه��نَّ يَ��ْرم��ي
األَْرك��اُن َوأَطَّ��ِت اْل��َح��ط��ي��ُم َح��نَّ ��َف��ا ال��صَّ أَْق��ب��اَل َواَج��ْه��َن إِذَا َح��تَّ��ى
إِيَ��م��اُن ُح��بُّ��ُه ��يَ��اَس��ِة ال��سِّ َع��ْدُل َوْج��ِه��ِه َع��ْن ال��دَُّج��ى يَ��نْ��َف��ِرُج ِألََغ��رَّ
اْألَْك��نَ��اُن أَِدي��م��َه��ا َص��اَن َش��اءَ َل��ْو َم��ْه��ِديَّ��ٍة ِب��ُغ��رٍَّة اْل��َه��ج��ي��َر يَ��ْص��َل��ى
َوُم��َع��اُن ٌد ُم��َس��دَّ ال��تَّ��ِق��يَّ إِنَّ َل��َه��ا ُم��بْ��تَ��ِذٌل ال��ل��ِه ِف��ي َل��ِك��نَّ��ه
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الجمال من بأكثر له أفتؤمن طريًفا؟ معنى أو قيًما، شيئًا كله الكالم هذا يف أفرتى
التكلف تتبني ألست الصنعة؟ عىل يدك تضع ألست ثم حني؟ إىل حنٍي من يلقاك اللفظي،
فيهما التكلف ولكن جمال، من يخلوان ال فهما البيتني هذين إىل انظر ثم جليٍّا؟ واضًحا

ملموس:

اْألَْج��َف��اُن تَ��ْح��تَ��اُزَه��ا َف��َل��َق��لَّ��َم��ا ُس��يُ��وُف��ُه َم��اءِ ال��دِّ ُم��نَ��اَدَم��َة أَِل��َف��ْت
َخ��َف��َق��اُن َخ��ْوِف��ِه ِم��ْن ِل��ُف��َؤاِدِه ُص��وَرًة يَ��ُك َل��ْم ال��رَّْح��ِم ِف��ي الَّ��ِذي َح��تَّ��ى

مدح أخرى قصيدٍة يف فأعاده به، وأعجب املعنى، هذا أحب قد نواس أبا أن ويظهر
يقول: حيث وذلك التكلف، عن وأبعد اإلجادة، إىل أقرب فيها كان ولكنه الرشيد، فيها

ِق ال��ُم��تَ��ذَوِّ َف��ِم َع��َل��ى ال��َم��ذَاِق َع��ذُْب َوِم��َزاج��ُه ِط��ب��اُع��ُه تَ��ِط��ي��ُب م��ِل��ٌك
ال��ُم��وث��ِق َواْل��َع��ُدوِّ ال��َم��ن��اِس��ِك بَ��يْ��َن ��ٌم ُم��َق��سَّ َوْه��َو اْألَْم��ِر َج��ِم��ي��ع يَ��ْل��َق��ى
ُم��ْش��ِرِق يَ��ِري��بُ��َك َال َوْج��ٍه َض��َح��ك��اُت ِب��ِف��ْع��ِل��ِه تَ��ْس��تَ��ِض��رُّ ��ا ِم��مَّ يَ��ْح��ِم��ي��َك
َوال��َم��نْ��َط��ِق َع��ُدوِِّه ِب��َس��م��ِع أََخ��ذَْت َرأي��ِه َع��ِزي��َم��َة أَْم��َض��ى إِذا َح��تَّ��ى

يف إليه أرشنا الذي املعنى أما مألوف، عادي ولكنه سهل، عذب كله كالم فهذا
صيغة: أحسن نواس أبو صاغه كيف إليه فانظر املاضية؛ القصيدة

َوُم��َح��لِّ��ق ��ر م��َق��صِّ ِب��ُك��لِّ َق��َس��ًم��ا أَِل��يَّ��ٍة ُج��ْه��َد َع��َل��يْ��َك َح��َل��ْف��ُت إِنِّ��ي
ال��ُم��تَّ��ِق��ي ُج��ْه��ِد َف��ْوَق نَ��ْف��َس��َك َوَج��َه��ْدت تُ��َق��اِت��ِه َح��قَّ ال��ل��ه اتَّ��َق��يْ��َت َل��َق��ِد
تُ��ْخ��َل��ِق َل��ْم الَّ��ت��ي ال��نُّ��َط��ُف َل��ت��َخ��اُف��َك إِنَّ��ُه َح��تَّ��ى ال��ش��ْرِك أَْه��َل َوأََخ��ْف��َت

قوله: وبني بينه وقارن البيت، هذا إىل فانظر

َخ��َف��َق��اُن َخ��ْوِف��ه ِم��ْن ِل��ُف��َؤاِدِه ُص��وَرًة يَ��ُك َل��ْم ال��رَّْح��م ِف��ي الَّ��ِذي َح��تَّ��ى

يف فاملعنى ذلك ومع األسلوب؟ يف صفاء وأكثر اللفظ، يف تكلًفا أقل أنه ترى ألست
عىل أنكر من فمنهم فيه، واختلفوا ذلك، القدماء الحظ وقد محال، ألنه سخيف؛ نفسه

بها. أعجب من ومنهم اإلحالة، هذه نواس أبي
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أشجع قول نواس أبي عند املعنى هذا عىل وأوثر إنكارهم، يف املنكرين أشارك وأنا
الرشيد: مدح يف السلمي

واإلِْظ��الُم ��ب��ِح ال��صُّ َض��ْوءُ َرَص��َداِن م��ح��م��ٍد َع��مِّ بْ��َن يَ��ا َع��ُدوَِّك َوع��ل��ى
اْألَْح��َالُم ُس��يُ��وَف��َك َع��َل��يْ��ِه َس��لَّ��ْت َغ��َف��ا َوإِذَا ُرْع��تَ��ُه تَ��ن��بَّ��َه َف��ِإذَا

وال العقل، ينكره ال مستقيم، صحيح نفسه الوقت يف وهو رصني، متني الشعر فهذا
ولعل تمثيل، أحسن وسطوته الخليفة جالل يمثل وهو حد، غري إىل الخيال فيه يذهب
حتى املدح هذا تقرأ تكاد فال للخصيب، مدحه هو نواس أبو فيه صدق مدح أحسن
راٍض الخصيب، بنعمة مغمور هو وإنما يتعمل، وال يتكلف ال مخلص الشاعر أن تحس
صادًقا، تمثيًال ويمثله كله، هذا يصف فشعره الحياة، بهذه سعد مرص، يف حياته عن

املشهورة: القصيدة لك أروي ولست

َع��ِس��ي��ُر َل��َديْ��ِك يُ��رَج��ى َم��ا َوَم��يْ��ُس��وُر َغ��يُ��وُر أَبُ��وِك بَ��يْ��تَ��يْ��ن��ا أََج��اَرَة

الشاعر ترى أال وانظر تناقلها، الناس يكثر لم أخرى، قصيدة من شيئًا اقرأ ولكن
مستقبله: يف األمل عظيم بحارضه، مغتبًطا سعيًدا فيها

أََواِن َوَالَت َص��بْ��َوًة َف��َص��بَ��ا اْألَْوَط��اِن ن��ازُح ال��َك��ْرَخ ذََك��َر
ِح��َس��اِن ُه��ن��اَك أَْوُج��ٍه إَِل��ى ِق ��ْو ال��شَّ ع��ل��ى ِب��ِم��ْص��َر ُم��ْس��ِع��ٌد ِل��ي َل��يْ��س
اْل��ِق��يَ��اِن بُ��يُ��وِت إَِل��ى َوَرواح��ي نَ��َه��اري َص��ْدر اْألَِم��ي��ِر ِل��بَ��اِب إِذْ
ِب��اْل��بَ��ن��ان أُِح��بُّ��ه ��ْن ِم��مَّ ـ��َزَة ـْ اْل��َغ��م�� ِألَْخ��تَ��ِل��َس ال��َم��ْول��ى َواْغ��ِت��َف��ال��ي
ال��زَّْع��َف��َراِن َك��َخ��اِل��ِص ُم��تْ��َرَع��اٍت تَ��ْس��ع��ى ��ْرب ال��شُّ ف��ي اْل��ُك��ئ��وَس َواْع��ِت��َم��اِل��ي
األَم��اِن��ي ف��ي َوأَْس��رف��ي َوتَ��م��نَّ��ْي ِم��ْص��ٍر ِب��م��ي��رِة أَبْ��ش��ِري بْ��نَ��ِت��ي يَ��ا
ال��زََّم��اِن ُص��ُروف تَ��ْع��ت��ِدي ال َح��يْ��ُث ُم��ِق��ي��ٌم اْل��َخ��ِص��ي��ِب ��ِة ِذمَّ ف��ي أَن��ا
َم��ك��اِن��ي ال��َخ��ِص��ي��ِب ِم��َن َوَم��ك��اِن��ي ال��لَّ��يَ��ال��ي غ��وَل َع��ل��يَّ أَْخ��َش��ى َك��يْ��َف
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يقول: ثم

ِل��س��اِن��ي َح��ْم��َد واْخ��تَ��ْرُت َرَج��ائ��ي ـ��ُت ـْ َف��َص��دَّق�� ال��رََّج��اءُ نَ��ْح��َوَك َق��اَدِن��ي
ب��اْألَثْ��َم��اِن َل��ُه��نَّ نَ��ْف��ًس��ا َط��اَب ُح��رٌّ ال��َم��َح��اِم��َد يَ��ْش��تَ��ِري إِنَّ��م��ا

نهاره يقيض وهو الصادق، الجميل الشعر بهذا ينطق ال ولم سعيًدا؟! يكون ال ولم
اللهو؟! ودور األمري بني وليله

قليل فرثاؤه املمتاز، وال بالصادق ليس األحيان أكثر يف نواس أبي مدح أن وكما
وهذا نواس، أبي شعر أضعف الرثاء كان وربما مدحه، من خطًرا أقل كان وربما الخطر،
مبتهًجا رجًال كان وإنما الحزن، إىل مياًال وال محزونًا، رجًال نواس أبو يكن فلم واضح،
إذا يتكلفه أن غريبًا وليس الرثاء، يجيد ال أن غريبًا فليس االبتهاج، هو كان أو بطبعه،
وعجز الزوجية، حياة إىل يطمنئ أن يستطع لم نواس أبا أن تنَس ال ثم إليه، اضطر
فلم وبناته، أبنائه بني يعش ولم أرسة، له تكن فلم الزواج، عىل يحملوه أن أرادوا الذين
كان وإنما الصالحة، املنزلية الحياة تنشئها التي الرقيقة، العواطف هذه نفسه يف تنشأ

املزاج. ورضوب اللذات بني الحياة مقسم
الجد، عىل يقوم أكثرها يكن فلم الناس، وبني بينه تصل كانت التي املودة صالت أما
ومن بالعبوس، ال باالبتسام ألصدقائه مدينًا نواس أبو فكان اللذات، عىل يقوم كان وإنما
لم نواس أبا أن أزعم وأنا القليلة، مراثيه تقرأ حني األلم من بيشءٍ تشعر تكاد ال هنا

األبيات: هذه يف األمني رثى حني وذلك واحدة، مرة إال رثائه يف يصدق

نَ��اِش��ُر اْل��َم��ِن��يَّ��ة تَ��ْط��ِوي ِل��َم��ا َوَل��يْ��َس ��ٍد ُم��َح��مَّ وبَ��يْ��َن ب��يْ��ِن��ي َم��ا ال��َم��ْوُت َط��َوى
ذَاِك��ُر ال��دَّْه��َر َل��َه��ا َم��ا نَ��ْف��ٍس أَح��اِدي��ُث تَ��ْس��تَ��ِدي��ُم��َه��ا َع��بْ��َرٌة إِالَّ َوْص��َل َف��َال
أَُح��اِذُر ع��َل��يْ��ِه َش��ْيءٌ ِل��ي يَ��بْ��َق َف��َل��ْم َوْح��َدُه ال��َم��ْوَت أَْح��ذَر َع��َل��يْ��ِه َوُك��نْ��ُت
ال��َم��َق��اب��ُر أُِح��بُّ ��ْن ِم��مَّ ع��م��َرْت ل��ق��د ُه أََودُّ َال ِب��م��ْن ُدوٌر َع��ِم��َرْت َل��ئ��ْن

يشعر كان نواس أبا أن يف أشك ولست متكلف، أو فسخيف الرثاء من ذلك غري فأما
إخفائه إىل يسلك فكان الضعف، هذا يُخفي أن يحاول ذلك مع وكان الفن، هذا يف بضعفه
من الجاهليون فيه يغرق كان ما نحو عىل الوصف، من اإلكثار أظهرها مختلفة، سبًال

ذلك. إىل وما والجبال الوحش وصف
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فيه أجاد آخر، فن إىل ننتقل وأن فيه، نطيل أال فخري قيمة، نواس أبي لرثاء ليس
من باب ألنه املجون؛ يف وال الخمر، يف إجادته من أقل ليست مطلقة، إجادة نواس أبو
ففي كله، مجون نواس أبي هجاء إن قلنا: إذا نرسف أننا عىل الهجاء، وهو املجون،
أبي عند للهجاء نخصص أن نريد كنا ولقد كثري، هزل وفيه كثري، جد نواس أبي هجاء
مملوء الهجاء هذا أكثر ألن ذلك؛ عن نعدل أن إىل مضطرون ولكنا مطوًال، فصًال نواس
صورة منه نعطيك بأن فلنكتف سبيل، من روايته إىل فليس ومقذعه؛ القول بفاحش
الهجاء فهناك أقساًما، ينقسم نواس أبي هجاء أن يشء كل قبل ولنالحظ ا، جدٍّ موجزة
عامة، للعرب نواس أبي هجاء أحدهما: قسمني؛ ينقسم نفسه الهجاء وهذا السيايس،
العرب من يحب ال وكان الفرس، إىل امليل شديد نواس أبو كان فقد خاصة، وللنزاريني
بأشد ينالهم وكان املقت، كل ويمقتهم يزدريهم، كان فقد النزارية فأما اليمانية، إال
قريًشا، يستثني يكاد ال وكان الوقت، ذلك يف حبسه الرشيد أن يروى حتى إقذاًعا الشعر
هجائه من اآلخر القسم قريش. يف كانتا والخالفة النبوة ألن السيف؛ فمخافة فعل فإذا
الربامكة، يكره نواس أبو كان فقد والوزراء، األمراء من عارشوه للذين هجاؤه السيايس:
طيب نواس أبو يكن ولم القول، بفاحش وهؤالء أولئك ينال وكان األمويني، يكره وكان
منكر الضغن، شديد كان أنه يظهر وإنما السياسيني، أعداءه هجا إذا رحيًما وال النفس
وكاتب األمويني، موىل صبيح بن إسماعيل بها هجا التي األبيات هذه إىل فانظر الحقد،

األمني:

الِزِم َض��رب��َة م��اَه��اَن بَ��ِن��ي ِب��َك��أِْس َش��ارٌب إِنَّ��ك إلِْس��م��اِع��ي��َل ُق��ْل أََال
َه��اِش��ِم نَ��ْس��ِل ِم��ْن ال��ل��ِه آل ِب��ِإْه��َزاِل وَرْه��َط��ُه ال��طَّ��ِري��ِد أَْوالَد أَتُ��ْس��ِم��ُن
َظ��اِل��ِم ك��لِّ ِم��ْن ال��ل��ُه أََداَل َوُق��ْل��َت َع��بْ��َرًة أَذَْريْ��ت اْل��َج��ْع��ِديُّ ذُِك��َر وإِْن
َص��ائ��ِم َغ��يْ��َر ُم��ْف��ِط��ًرا ِب��ح��ْج��ٍر َوتَ��غ��ُدو َص��اِئ��ٌم أَنَّ��ك الَق��يْ��َت َم��ْن وتُ��ْخ��ِب��ُر
ِب��نَ��ائ��ِم ال��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��ُر َف��ل��يْ��س َف��َج��راِت��ِه ِف��ي إِْس��َم��اِع��ي��ُل يَ��ْس��ِر َف��ِإْن

مما نكًرا أقل فليست األخرى؛ األبيات هذه اقرأ ثم املنكرة، الوقيعة هذه إىل فانظر
لك: روينا

َم��اِئ��ُق ِخ��َالِف��َك ِف��ي ي��ْوًم��ا َم��اَق إِذَا ِن��ْق��َم��ٌة َس��يْ��ُف��َك ال��ل��ِه أَِم��ي��َن أََل��ْس��َت
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ُم��نَ��اِف��ُق َع��َل��يْ��َك يَ��ْس��َل��ْم وَل��ْم َع��َل��يْ��َك ِم��ثْ��لُ��ُه يَ��ْس��ل��ُم ِب��ِإْس��َم��اِع��ي��َل َف��َك��يْ��َف
َس��اِرُق وآَخ��ر َزاٍن َق��َل��ٌم َل��ُه َك��اِت��ٍب َش��رِّ ِم��ْن ِب��ال��رْح��م��ِن أُِع��ي��ذَُك
تُ��واف��ق م��ا بَ��ْع��دَه��ا ف��انْ��ُظ��ْر ِب��َرأِس��َك َوْق��َع��ًة ��يْ��ِف ِل��ل��سَّ إِنَّ ع��اد أَُح��يْ��ِم��َر
الِح��ُق ِب��َك ُص��بْ��ُح��ُه َل��يْ��ٍل بَ��ِق��يَّ��َة َوانْ��تَ��ِظ��ْر اْل��بَ��ْرَم��ِك��يِّ��ي��َن َج��ه��اَز ��ْز تَ��َج��هَّ

النحو وأصحاب اللغويني من العلماء به تناول نواس أبي هجاء من آخر وقسم
أنه ويروى املنكرين، البيتني بهذين عبيدة أبا وهجا عدي، بن الهيثم هجا فقد والكالم،

عبيدة: أبو يدرس كان حيث الحائط، عىل كتبهما

آِم��ي��نَ��ا ِب��ال��ل��ِه ق��ْل ُع��ب��يْ��دَة أَب��ا َوِش��ي��َع��ِت��ِه لُ��وٍط َع��َل��ى ل��ه اْإلِ َص��لَّ��ى
َس��بْ��ِع��ي��ن��ا َج��اَوْزَت َوَق��ْد اح��ت��َل��ْم��َت ُم��نْ��ذُ بَ��ِق��يَّ��تُ��ُه َش��كٍّ ِب��ال ِع��نْ��ِدي َف��أَنْ��َت

األبيات: بهذه املتكلمني من النظام وهجا

َوُك��ْف��َرا َزنْ��َدَق��ًة َغ��َل��بْ��تَ��ِن��ي ُه��تْ��را َق��ْوًال ِإلِبْ��َراِه��ي��َم ُق��وال
… … … … … َخ��ْم��َرا ق��اَل تَ��ْش��رب َم��ا ُق��ْل��َت إِْن
بَ��ْح��َرا ق��اَل ت��ْرَه��ب َم��ا ُق��ْل��َت أَو ِب��رٍّا َق��اَل نَ��تْ��رُك َم��ا ُق��ْل��َت إِْن
َوَج��ْم��َرا َل��َه��بً��ا َربِّ��ي أَْص��َالُه َش��رٍّا َق��اَل تَ��ُق��ول م��ا ق��ْل��َت أَْو

أولها: التي بقصيدته النظام إىل يقصد كان أنه تذكر ولعلك

إِغ��راءُ ال��لَّ��ْوم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دْع

بشعره، ويعجبون يحبونه، كانوا نواس أبو هجاهم الذين العلماء هؤالء أن والعجب
إىل احتاج إذا العلماء ينذر نواس أبو كان فقد الخوف، مصدره اإلعجاب من شيئًا ولعل

فيه: قال العرب أنساب يف نسبًا الكلبي له يجد لم وملا ذلك،

َص��ِدي��ِق��ي َوأَنْ��َت ُدونِ��ي ُم��َغ��لَّ��َق��ٌة م��ذِْح��ٍج أَبْ��َواِب بَ��اُل َم��ا ُم��ن��ِذٍر أَبَ��ا
ط��ِري��ِق��ي َع��َل��ي��ك يُ��ْس��َدْد ال تَ��أَْب َوإِْن َوِم��ْدَح��ِت��ي ثَ��ن��ائ��ي يَ��أِْت��ك تَ��ْع��ُزنِ��ي ف��ِإْن
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فله والندامى، الشعراء من ألصحابه هجاؤه هو نواس، أبي هجاء من ثالث وقسم
بني حياته نواس كأبي رجًال أن وظاهر مقذع، كثري كالم نوبخت بني ويف الرقايش يف
بحيث الفطنة، ودقة الذكاء، وتوقد الروح، خفة من كان ومزاح، لعب يف والطاس، الكأس
نكاية أكثرهم ومن إقذاًعا، عرصه يف الشعراء أشد من فهو هجا؛ إذا أراد ما يبلغ كان
قليًال؛ شيئًا ذلك من لك أذكر أن أحب ولقد ازدراء، يعدله ال ازدراء هجائه ويف بالخصم،

قوله: إىل فانظر

َرق��اُش َم��اتَ��ْت َم��ا اْل��ُج��وُع َف��َل��ْوال َرَق��اًش��ا ُج��وٍع ِم��ْن ال��ل��ُه أََم��اَت
َل��ع��اُش��وا إِذن اْل��ُق��بُ��وَر َس��َك��نُ��وا َوَق��ْد َرِغ��ي��ًف��ا َم��ْوتَ��اُه��ْم أَْش��م��ْم��َت َوَل��ْو

بشار: راوية رزين بن داود هجاء يف قوله إىل وانظر

��اُر بَ��شَّ أَْح��َس��َن َف��ُق��ْل َداوُد أَنْ��َش��َد إِذَا
أَْش��ع��اُر َش��اءَ َم��ا إِذَا اْل��َغ��ث ِش��ْع��ِرِه ِم��ْن َل��ُه
اْل��َع��اُر ُه��َو ه��ذَا أََال َش��ْيءٌ َل��ُه ِم��نْ��ه��ا َوَم��ا

البيتني: هذين إىل وانظر

يَ��ْج��ِري َال ِف��ي��َك ِل��َس��ان��ي أَْدري َال أَْه��ُج��وَك ِب��َم��ا
ِش��ْع��ِري ع��ل��ى أَْش��َف��ْق��ُت ـ��َك ِع��ْرِض��ـ ِف��ي َف��كَّ��ْرُت إِذَا

قوله: إىل وانظر

ِب��ال��زَّاِب ��اُل ال��دَّجَّ َظ��ه��ر َق��ْد ُم��ن��ت��اِب أَبْ��َع��ِد إَِل��ى ِس��ي��ُروا
��اِب َوُح��جَّ ُك��تَّ��اب َص��اِح��ُب إِم��رٌة ل��ه نُ��وبَ��ْخ��َت ابْ��ُن َه��ذَا

الربامكة: يف قوله إىل وانظر

َس��ِري��ع��ا َك��ذَا ُم��وس��ى م��اَت َم��ا َج��دِّي ش��ق��اءُ ل��ْوال إِنِّ��َي
َج��ِم��ي��َع��ا ب��ْرم��ٍك بَ��ن��ي أََرى َح��ت��ى اْل��ُم��ن��وُن َط��َوت��ُه َوال
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م��ط��ي��َع��ا س��اِم��ًع��ا َل��ُه��ْم وُك��ْن ف��اْخ��َض��ْع اْل��ُق��ُروِد َزم��اُن ه��ذَا

أجود عنك نطوي أن مضطرون ونحن الهجاء، يف نواس أبو قال ما أخف وهذا
روايته. وبني بيننا يحول ا حدٍّ قلنا كما القبح من بلغ قد ألنه هجائه؛

فنٍّا اتخذه من أول ولعله مطلقة، إجادة نواس أبو فيه أجاد الشعر فنون من آخر وفن
ولكني الصيد، فن وهو وقصارها، طوالها القصائد فيه فنظم الشعر، فنون من مستقالٍّ
أصبح حتى شديًدا، إيثاًرا الغريب فيه آثر قد نواس أبا ألن الفصل؛ هذا يف عنه أحدثك ال
ولعيل والتفسري، الرشح إىل احتياجه لشدة السيارة، الصحف له تتسع أن املستحيل من
شعر يف الصيد عن فصًال إليها فأضيف كتاب، يف كلها الفصول هذه جمع إىل أوفق

نواس. أبي
أجاد وقد الزهد، فن فهو نواس؛ أبي يف القول به أختم أن أريد الذي الفن أما
فلسفة تتبني أن أردت أنك فلو أيًضا، مفهوم وذلك بها، بأس ال إجادة نواس أبو فيه
منها، ويسخر الحياة، يزدري كان نواس أبا إن تقول: أن إال استطعت ملا نواس أبي
مرشق نواس أبا ألن تدهش العالء، بأبي نواس أبا أشبه إني لك: قلت إذا تدهش ولعلك
وفجور، لذة رجل نواس أبا ألن وتدهش مكتئبًا، عابًسا العالء أبو كان حني يف مبتسم،
العالء؛ بأبي شبيه نواس فأبو ذلك ومع وحرمان، زهد رجل العالء أبو كان حني يف
الفرق من بينهما ما وكل شديًدا، مقتًا يمقتها كان وكالهما الحياة، يزدري كان كالهما
العالء أبا وأن واللهو، باللذة عليها ويستعني فيزدريها، الحياة يكره كان نواس أبا أن
ينقسمون املتشائمني أن الحق ويف والحرمان، بالزهد عليها فيستعني الحياة، يكره كان
وهم ويبكي يعبس متشائم ومنهم ويلهو، يضحك متشائم فمنهم القسمني: هذين إىل
بذي ليس يشء الحياة أن وهي القاعدة، هذه عىل فلسفتهم تقوم متشائمون، جميًعا
حكمٍة يف فلتقض أو ولهو، لعب يف َفْلتُْقَض خري، إىل ينتهي ولن خري، من ينشأ لم حظر،
يجيد أن إذن غريبًا فليس أقل، وال أكثر ال األمزجة باختالف يختلف يشء هذا وزهد،
أكان نواس أبي عىل أحكم أن أستطيع ال أني عىل مًعا، الزهد ويف املجون يف نواس أبو
حدود تجاوز أنه هو نواس أبي يف ممكن حكم أصدق ولعل يكن، لم أم ا حقٍّ مسلًما هو
الزهد يف شعره إن ولنقل: الطويلة، حياته يف مرة غري وقواعده أصوله وازدرى اإلسالم،
الزهد: يف قالها التي القيمة، األبيات بهذه قولنا ولنختم أيًضا، مرة غري تاب أنه عىل آية
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اْل��م��اِزُح بَ��َل��َغ ِج��دٍّ وأَيَّ اْل��َق��اِدُح َق��َدَح نَ��اٍر أَيَّ��َة
ال��نَّ��اِص��ُح َح��ِظ��َي َل��ْو َون��اِص��ٍح َواِع��ٍظ ِم��ْن ��يْ��ِب ال��شَّ َدر ل��ل��ِه
َواِض��ُح َل��ُه اْل��َح��قِّ َوَم��نْ��َه��ُج اْل��َه��َوى اتِّ��ب��اع إِالَّ اْل��َف��ت��ى يَ��أْب��ى
��ال��ُح ال��صَّ اْل��َع��َم��ُل ُم��ُه��ورُه��نَّ ِن��ْس��َوٍة إَِل��ى ب��َع��يْ��نَ��يْ��َك َف��اْس��ُم
راِج��ُح ِم��ي��زانُ��ه اْم��ُرٌؤ إِالَّ ِخ��ْدِرَه��ا ِم��ْن اْل��َح��ْوراءَ ي��ْج��تَ��ِل��ي َال
ال��رَّاِب��ُح اْل��َم��تْ��َج��ُر إَِل��يْ��ِه ِس��ي��َق الَّ��ِذي َف��ذَاَك ال��ل��َه ��ى ات��قَّ م��ن
َرائ��ُح َل��ُه أَنْ��َت ِل��م��ا َوُرْح أُْغ��لُ��وَط��ٌة ال��دِّي��ِن ِف��ي َف��َم��ا ��ْر َش��مِّ
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الثامنعرش الفصل
يزيد1 بن الوليد

أبو تبعه واملجون، الخالعة أصحاب زعيم كان إنه الرواة: ويقول ماجنًا، خليًعا كان
عىل فسطوا العرص، هذا شعراء من نواس أبي غري وتبعه ومجونه، خالعته يف نواس
يروا لم اغتصابًا، واغتصبوها استباحوها إنهم قل: أو وألفاظه، معانيه ورسقوا شعره،
أيام الناس إىل بغيًضا فكان أمويٍّا، الوليد كان دفاًعا، ذلك يف يخشوا ولم حرًجا، ذلك يف
العباس لبني هللا يُمكِّن أن قبل أنفسهم، أمية بني إىل بغيًضا الوليد كان ثم العباس، بني
كان ألنه أمية؛ لبني األمر كان حني كرهوه مضاعًفا، له الناس بغض فكان األرض، يف
سوء من قليل غري يشءٍ عىل كان وألنه أخطأه، السيايس التوفيق وألن قومه، إىل بغيًضا
من إليه وأضافوا سريته، تسويء يف بالغوا وقتلوه به ثاروا الذين قومه وألن السرية،

يحمل. لم ما اآلثام من لوه وحمَّ يقل، لم ما القول
ثم النرص، إىل فيها يوفق لم ملن الفتن تحدثه وما السيايس، البغض آثار تعلم وأنت
الوليد حظ وكان أمية بني البغض فشمل لهم، األمر واستقرار العباسيني، ثورة كانت
ورشيرهم، هم خريِّ جميًعا، أمية بني بلعن العباس بني إىل الناس وتقرب مضاعًفا، منه
ريض عيل وبلعن جميًعا، هاشم بني يف بالقدح قبل من أمية بني إىل الناس تقرب كما

.١٩٢٤ سنة أبريل ١٣٤٢ / ٢ سنة شعبان ٢٧ يف بالسياسة نُرشت 1
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الكتب يف تجد ما تقرأ حني كله االحتياط تحتاط أن الحق من كان هنا ومن عنه، هللا
الشعر وإضافة آخر، حينًا وبالزندقة حينًا، بالكفر ورميه عليه، والنعي الوليد، ذم من
أقل عىل منه كثري أو فأكثره كله، هذا يف تحتاط أن يجب إليه، وفجوًرا كفًرا اململوء
فيه اختلفوا فقد األولون، قاله بل ذلك، يقولون الذين نحن ولسنا منحول، متكلف تقدير
بالطعن الناس، عامة وإىل العباس، بني إىل يتقربون فكانوا أكثرهم فأما عظيًما، اختالًفا
هناك تكون أن عىل والعامة، السلطة أصحاب من أحرص وليس عليه، والنعي فيه،
وأما السخط، ألوان بها وينزلون الغضب، برضوب ينالونها بريئة، غري أو بريئة ضحايا
بعضهم اصطنع وربما فيسكتون، ذلك، يف يقصدون فكانوا األولني، هؤالء من القليل
فسأله الرشيد عىل حفصة أبي بن مروان دخل قالوا: وحذر، رفٍق يف عنه فدافع الشجاعة،
وأظرف الناس، أصبح من «كان فقال: قوله، آثار من الرشيد فأعفاه فرتدد، الوليد، عن

األبيات: هذه فأنشده شعره؛ من الرشيد فاستنشده الناس.» وأشعر الناس،

أُتْ��ِرَع��ا َق��ْد اْألَْوَف��ر ِم��ْك��يَ��اَل��ُه يَ��َرى َح��تَّ��ى ع��اَش ِه��َش��اًم��ا َل��يْ��َت
أَْص��وَع��ا ِب��َه��ا َظ��َل��ْم��نَ��اه َف��م��ا ك��اَل��َه��ا الَّ��ِت��ي ��اع ال��صَّ َل��ُه ِك��ْل��نَ��ا
أَج��َم��ع��ا ِل��ي اْل��ُق��ْرآُن أََح��لَّ��َه��ا ِب��ْدَع��ٍة َع��ْن نَ��أِْت��ي��ِه َم��ا نَ��أِْت َل��ْم

بن الَغْمر ولد من رجًال أن وتحدثوا له، فكتبت األبيات بهذه الرشيد فأمر قالوا:
أن فسأله قريش، إىل فانتسب نسبه؛ عن فسأله الرشيد، عىل دخل امللك عبد بن يزيد
الرشيد، له بش نسبه، الرجل ذكر فلما مرواني، أنه ظهر إن نفسه عىل نه وأمَّ يخصص،
نحٍو وعىل حوائجه، وقىض عليه، مجمًعا خليفة قتلوا فقد أبيك؛ قاتيل هللا لعن وقال:
مجلس إىل يختلفون كانوا الذين من فقيًها إن الرواة: قال املهدي، رأي كان ذلك من
وخشوعه، وطهارته صالته فذكر بالزندقة، اتهم حني الوليد عن يدفع أن استطاع املهدي
يزعم كما يكن لم الوليد أن نحن ويقيننا عليه، وعكوفه للهو، وحبه رشبه ذكر ولكنه
تقيٍّا أنصاره يريد كما يكن لم أنه كما حد، غري إىل والفجور اللهو يف مرسًفا خصومه
نريد ظروف عليها وأعانته بها، وكلف اللذة أحب الناس، من رجًال كان وإنما صالًحا،
حدود به يتجاوز أو دينه، عن ذلك يخرجه أن دون موفور بحظٍّ منها فأخذ نجملها، أن
السياسية الظروف عليه جنت الحظ، سيئ شقيٍّا كان ولكنه عرصه، يف للخلفاء ينبغي ما

ومجونه. لهوه عليه جنى مما أكثر فيها عاش التي
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بن يزيد أبيه لعهد وليٍّا كان أنه الوليد عىل جنت التي السياسية الظروف هذه أول
امللك، عبد بن هشام عمه الخالفة يف أبيه وبني بينه فتوسط غالًما، كان ولكنه امللك، عبد
والية من الوليد يخلع أن وأراد البنه، الخالفة يف طمع حتى لهشام، األمر يتم يكد ولم
أقوى كانا األبناء وحب األثرة ولكن للوليد، َليَِفنَيَّ نفسه عىل العهد أعطى قد وكان العهد،
يحتال وأخذ الوليد، خلع هشام أزمع به، والوفاء العهد من هشام نفس يف تأثريًا وأشد
واشتدت وأحقاد، ضغائن عمه وبني بينه فكانت ذلك، الوليد وأحس له، ويعد ذلك، يف
العاصمة، يرتك أن إىل الوليد اضطرت وحتى رصيًحا، عداء أصبحت حتى فشيئًا، شيئًا
البن بغًضا إال هشاًما ذلك يزد فلم رشه، مجتنبًا لعمه، مغاضبًا البادية، إىل ويرتحل
وبأي الكتب، يف منتثرة كثرية ذلك وأخبار وألوليائه، له اضطهاًدا وإال عليه، وحقًدا أخيه،
بالدين إال بيعته، عن ويرصفهم منه، الناس ينفر حتى الوليد عىل هشام يشنع يشء
الوليد عن فأذاع به، االنتفاع يف وأرسف بهذا، هشام انتفع وقد والفسوق! الفجور وذكر
وهم الناس له وسمع والزندقة، والكفر واإلدمان، واملجون اللهو من يذيع أن أراد ما
ما نفسه عن الوليد ودافع التصديق، فيظهر يتملق ولكنه ومكذب، مغرور، مصدق بني

البيتني: هذين يغنونه مغنوه كان ما فألمٍر استطاع،

َش��اِك��ِر أَب��ي ِدي��ِن َع��َل��ى نَ��ْح��ُن ِدي��ِن��نَ��ا َع��ْن ��اِئ��ُل ال��سَّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َوِب��اْل��َف��اِت��ِر أَْح��ي��انً��ا ��ْخ��ِن ِب��ال��سُّ وم��ْم��ُزوَج��ًة ِص��ْرًف��ا نَ��ْش��َربُ��َه��ا

الوليد، مكان للخالفة يرشح كان الذي هشام، بن مسلمة هو هذا شاكر وأبو
الوليد جواب يكن فلم فيه، رأيه عن تنم أسئلة يوم ذات الوليد سأل هشاًما أن وتحدثوا
املؤمنني. أمري يا رشابك فأجاب: رشابك؟ ما سأله: هشام، أسئلة من وفطنة حدة أقل
الخلفاء، أبناء من كغريه يرشب كان أنه نزعم إنما يرشب، يكن لم الوليد أن نزعم ولسنا
أباح السيايس الغرض ولكن هشام، وبني كهشام يرشب كان أنفسهم، الخلفاء ومن

أبناؤه. يأتي كان وبما هو، يأتي كان بما عليه ويشنع يذمه، أن لهشام
اللهو إىل يضطره نفسه االضطهاد هذا فكان هشام، أيام مضطهًدا الوليد كان
نفسه وليظهر جهة، من املحن من السلطان به يناله ما نفسه عن ليسيل ألمرين، واللعب
عناًدا، يرشب كان جهة، من يستكني أن وال يضعف، أن يريد ال الذي الرجل مظهر
غري شغًفا به شغف حتى وتعزيًا، عناًدا الرشب يف ومىض للعزاء، طالبًا يرشب وكان
يستطيع أن دون هشام مات فيه، الناس آراء بعد وصدَّق نفسه، من فأمكن مألوف،
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فلما شديدة، كثرية بمحٍن ونالهم أصحابه، وإيذاء إيذاءه استطاع قد كان ولكنه خلعه،
أرسف كما االنتقام، يف وأرسف فأنتقم طبيعته؛ مع جرى الخالفة، دار وتبوأ األمر، له تم
إليه أساءوا يكونوا لم قوٍم من انتقم أو األبرياء، من انتقم ولكنه إليه، اإلساءة يف هشام
امليسء، يصيب أن قبل الربيء يصيب السيايس، االنتقام شأن وكذلك لهشام، تأثًرا إال
أيام محروًما كان آخر، يشءٍ يف أرسف بل االنتقام، يف باإلرساف الوليد يكتِف لم ثم
ًا ُمَقرتَّ كان الحق، فتجاوز الحرمان، بعد حقه يستويف أن وأراد طبيعته، مع فجرى عمه،
خزائن اآلن له انفتحت وقد ومواليه، أصحابه وأرزاق عطاءه هشام عنه قطع فقد عليه؛
وقد فراًرا، باللذة ويفر اختالًسا، اللهو يختلس عليه، مضيًقا كان فيها، فأرسف الدولة،
وفوق استطاع، ما اللذة من وأخذ عنانها، لنفسه فأطلق السلطان، صاحب اآلن أصبح

استطاع. ما
مصدر نفسه االنتقام هذا كان حتى لنفسه، وينتقم الخالفة إىل يصل يكد لم ثم
الدعوة ويبث هشام، ألبناء ويرثي به، ويأتمر الوليد، يكره قويٍّا حزبًا كون فقد له، رش
نفسه، عن يدفع أن من للوليد بد يكن فلم فيه، الناس رأي وإساءة الوليد، عىل للتشنيع
الناس، من رجًال كان وإنما قديًسا، وال ملًكا الوليد يكن ولم الخصوم، هؤالء ويحارب
غرورهم وفيه وعنادهم، عنفهم وفيه وخصالهم، أخالقهم فيه أمية، بني من أمويٍّا وكان
فيه، رأيهم وصدَّق نفسه، من فأمكنهم خصومه، وتحدى بالرش، الرش فلقي وطغيانهم،
فعلوا، ما الناس يحمد أن الحال بطبيعة وأرادوا وقتلوه، فخلعوه خصومه، انترصعىل ثم
بنو فأصبح العباسية، الفتنة كانت ثم استطاعوا، ما وسيئاته الوليد آثام إىل فأضافوا
من والعامة الخلفاء يتملق ومن الناس، وعامة العباسيني، الخلفاء رأي يف جميًعا أمية
يُْكتَُب وكذلك وفجورهم، لكفرهم مثاًال الوليد وأصبح فجاًرا، كفرة والفقهاء، العلماء

يظلموا. أال الحق من ناس فيه فيُظلم التاريخ
يف يعنينا ليس شيئًا، الوليد عن الدفاع يغني فليس الوليد؛ عن ندافع أن نريد ال
أن نريد تاريخية حقيقة أمامنا ولكن رشيًرا، أو ًا َخريِّ الوليد يكون أن األمر حقيقة
الوليد عىل نحكم أن أردنا فإذا سبيًال، ذلك إىل استطعنا ما صحيًحا تصوًرا نتصورها
مرسًفا بلذاته، مستمتًعا رجًال كان إنه نقول: أن الحق من كان الصدق، من قريبًا حكًما
هذا إىل يصل لم ولعله خصومه، يقول ما ذلك من يبلغ لم ولكنه االستمتاع، هذا يف
وإما إياه، باضطهادهم إما اضطراًرا، ذلك إىل اضطروه خصومه ألن إال اإلثم، يف اإلرساف

له. وتحديهم عليه بتشنيعهم
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إليه ننظر أن نريد التاريخية، النظرة غري نظرة الوليد إىل ننظر أن نريد ولقد
يعنينا الذي هو وحده وهذا شاعًرا، وكان أديبًا، الوليد كان فقد األدبية، الوجهة من
شخصيته نتبني أن ونريد الوجهة، هذه من إليه ننظر أن نريد الرجل، هذا من اآلن
كلها الوليد أشعار ذهبت فقد ميسوًرا؛ ليس ذلك ولكن خاص، بنوٍع والشعرية األدبية
من وتحرجهم عليه، الناس ب لتعصُّ ذهبت القليل، اليشء إال منها يبَق ولم أكثرها، أو
نواس أبي شعر الناس روى فقد دينيٍّا؛ كان التحرج هذا أن نحسب وما شعره، رواية
لعل يدري؟! ومن سياسيٍّا، التحرج هذا كان وإنما واملجون، اللهو أصحاب من وغريه
أن فيظهر ذلك ومع كثريًا، شيئًا أمية بني آثار من علينا أضاع قد السيايس التحرج هذا
األغاني يف نجد فإنا الرابع، القرن يف الناس يتناقله محفوًظا كان الوليد شعر من كثريًا
وإثباتها، روايتها عىل الفرج أبو يحرص لم ولهذا نفسها»؛ عىل «تدل الوليد قصائد أن
منها يبق لم الرابع، القرن يف نفسها عىل تدل كانت التي القصائد هذه فإن فعل؛ وليته
نعرف ما كل فكانت الفرج، أبو لنا يرويها أن هللا أراد التي املقطوعات هذه إال يشء اآلن
نحن وإنما صادقة، صورة الوليد من نعطي أن إذن اليسري من ليس الوليد. شعر من

يشء. ال من خري فهي ذلك ومع مضطرون
يف الكذب إىل يميل وال يكذب، ال صادًقا شاعًرا كان أنه الوليد به يمتاز ما أخص
حاجٍة يف ليس املنزلة، رفيع النفس، عزيز أمية، بني فتيان من وهو يكذب، ولم شعره،
خصًما نفسه عن ليدفع يهجو، أن إىل حاجٍة يف وليس الحياة، ليكسب يمدح أن إىل
ويل كان فما فعل ولو املسلمني؟ عهد ويل يهجو أن عىل يجرؤ كان الشعراء وأي يكافئه،
العقاب، من له أهل هو ما يناله أن ذلك يف السبيل كانت وإنما ليهجوه، املسلمني عهد
ال ولَِم بهم، يحفل وال الناس، يزدري كان وكأنه حياته، يف متكلًفا الوليد يكن لم ثم
ألنه إال ليشء ال العهد، ونقض الظلم، عىل ويعينونه عمه، يتملقون رآهم وقد يزدريهم
ما يتكلف أن له كان فما بهم يحفل لم وإذا هؤالء؟! بمثل أفيحفل السلطان! صاحب

تعجبه. ال خصلة الخصال من ينتحل أو فيه، ليس
عثمان، بن عمرو بن خالد بن سعيد بنات إحدى من متزوًجا الوليد كان قالوا:
بأختها، يقرتن أن وأراد زوجته، فطلق وحسنًا، جماًال تفوقها أختًا لزوجته أن فعرف
لبناتك، الوليد تستفحل أن أتريد سعيد: إىل فأرسل هشام، ذلك وعرف أبيها، إىل فخطبها
خطبتي، يرد سعيد هذا الوليد: فقال الوليد، خطبة سعيد فرد تلك؟ ويتزوج هذه، يطلق
إال الخطبة هذه يرد لم سعيًدا أن الحق ويف … جميًعا بناته لزوجني خليفة كنت ولو
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يكن فلم املؤمنني، أمري أصبح أن بعد الوليد من ابنته زوج أنه ذلك وآية لهشام، مجاراة
يكرههم كان برتضيهم، يُعنى أو بهم، يحفل أن رأيه، الناس يف الوليد ورأى املعقول، من
فلم خليفة، وهو سيدهم وكان إرضاءهم، يحاول يكن فلم العهد، ويل وهو ويكرهونه
يكن لم الشعر، يف حبٍّا الشعر يتعاطى الوليد يكن لم ثم أيًضا، إرضاءهم يحاول يكن
الشعر يتخذ وكان يجد، كان أو يلهو، كان وإنما مجيًدا، شاعًرا يكون أن عىل يحرص
أحسن الناس: يقول أن يعنيه ال وكان وجده، لهوه يف يجد عما للتعبري عادية وسيلة
عواطفه، عن وترجم نفسه، يف ما وصف بأنه هو يشعر أن يعنيه كان وإنما أصاب، أو
هذه أن وسنرى صحيًحا، تمثيًال نفسه يمثل صادًقا، قلنا كما الوليد شعر كان هنا ومن
الرداءة إىل أقرب الوليد شعر كان أيًضا هنا ومن الظل، ثقيلة وال بغيضة تكن لم النفس
فيها، يطمع وال الجودة، هذه يتكلف يكن لم إنه لك: قلت فقد الجودة؛ إىل منه اللفظية،
يحزن، أو يرس بما متأثر وهو إال الشعر يقول يكن ولم الطبع، مع جريًا يقول كان وإنما
سكران، وهو الشعر يقول كان األلفاظ، عن وحزنه برسوره مشغوًال كان فقد وإذن
يف ثارت عاطفة فيه سجل شعًرا نال قد يكون أن همه وكان حوله، بما ويطرب يرشب
هذا يف يرى وكان بنفسه، معجبًا كان ألنه شعره؛ يحب وكان له، خطر خاطًرا أو نفسه،
يكاد ال كان ولذلك املرآة؛ هذه يف كثريًا ينظر أن يحب وكان النفس، لهذه مرآة الشعر
فكلف األبيات، قال وربما صوتًا، فيه له يغني أن املغنني أحد إىل طلب إال شعًرا يقول

ليله. أو يومه ويرشب يسمع كذلك زال فما فيها، يغنيه أن املغنني أحد
يغرتفه وإنما معنى، وال لفًظا فيه صاحبه يتكلف ال الذي الشعر من النحو وهذا
الشاعر فإذا الحادثة، تعرض أو الخاطر، يخطر أن يكفي فيه، مشقة ال سهًال اغرتاًفا
النظم؛ تعود ولكنه نثًرا، يقوله أن يستطيع كان كالًما فيها يقول أي أبياتًا، فيها ينظم
حني شعًرا يتكلم كان الوليد، عىل يشء أيرس الشعر كان ولهذا عرس، غري يف ينظم فهو
اشتهاه شيئًا اشتهى إذا وكان شعًرا، وصفه عادي يشء أعجبه إذا كان الناس، ينثر
الشعر كان بالشعر، ذلك عن عرب ضئيًال أو جليًال يكن مهما يشء غمه إذا وكان شعًرا،
النثر، إىل وأقربها وألطفها، أخفها الشعور بحور من اصطنع ولهذا غريه، عند كالنثر
هذه الوليد عند تجد ما فقليًال يحياها، كان التي والدعة اللهو لحياة مالءمة وأشدها
الطوال البحور إىل عمد إذا وهو وَرَمل، َهَزج كله شعره وإنما املعقدة، الطوال البحور
ينظم يكن لم إنه لك: قلت وأقرصها. أيرسها فاختار تخفيًفا، وخففها اجتزاء، اجتزأها
فقد العباسيني، شعراء من اتبعوه للذين قدوة هذا يف وهو يتكلمه، كان وإنما الشعر،
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وأخفها وأقرصها، أيرسها الشعر آثر تغزل أو لها إذا كان أنه نواس أبي عن حدثتك
إمامهم العباسيني، شعراء من نواس أبي غري كان وكذلك مكانًا، النثر من وأدناها موقًعا،

الوليد. كله هذا يف
الشعرية األوزان من الجد لهذا الختار شعره، يف الجد تعاطي من أكثر الوليد أن ولو
يمدح يكد لم إنه لك: قلت فقد كثريًا؛ شعره يف يجد يكن لم ولكنه ومهابة، جالل فيه ما
كان ألنه الخمر وصف خاصة، رضوبًا الشعر فنون من تعاطى وإنما يهجو، يكد ولم
هذه وكل يصيد، كان ألنه الصيد ووصف بها يستمتع كان ألنه اللذة ووصف يرشبها،
ذكرت فقد كثريًا؛ الوليد وتغزل القصري، الوزن وإىل السهل، الشعر إىل تحتاج الفنون
فال سعيد، بنت سلمى تسمى بها فتن التي املرأة هذه وكانت زوجه، أخت أحب أنه لك
فيذكر عظيًما، افتنانًا سلمى ذكر يف يفتن وهو سلمى، من يخلو للوليد شعًرا تجد تكاد
ومن يداعبها، كأنه لها، كنية مرة ويتخذه ومرخًما، كامًال ويذكره ومصغًرا، مكربًا اسمها
امرأته طلق فقد كلها؛ حياته يف كان كما الحظ، سيئ الحب هذا يف كان أنه الغريب
فأراد أحبها، وكأنه امرأته، تطليق عىل فندم ذلك، وبني بينه هشام فحال أختها، ليتزوج
يئس ولكنه لذيذًا، شعًرا ذلك يف فقال آخر، رجًال تزوجت قد كانت ولكنها يراجعها، أن
ولكنها تحبه، كانت بل تحبه، كانت وكأنها سلمى، عشيقته إىل فانرصف امرأته؛ من
وكان إليها، يصل شعره وكان حياته، بها ينسب الوليد فكان وتكربه، أباها تطيع كانت
يريد ألنه بل تذمه، أو شعره تمدح أن ينتظر ألنه ال الشعر، هذا يف رأيها يسمع أن يحب
وهجاه، سعيًدا خاصم أن يوم ذات الغيظ به بلغ وقد لعواطفه، صدى كالمها يف يجد أن
كثري، بشعٍر فرتضاها مغضبة، أنها الوليد وبلغ أبيها، لهجاء فغضبت سلمى، ذلك فبلغ
يحب، من إىل يصل وال يحب وحزن، َوْجٍد يف الوليد وظل إليه، واعتذر أباها، وترىض
زياتًا لقي إنه فيقال: سعيد، قرص يدخل أن يف يوم ذات احتال فقد فنون؛ ذلك يف وله
ومىض وثيابه، فرسه عن له ونزل وزيته، وحماره ثيابه الزيات من فأخذ حماًرا، يسوق
الخدم؛ نهره ثم ورآها، سلمى ورأته زيته، يعرض سعيد قرص دخل حتى الزيت، يبيع
إىل سلمى خطب خليفة، الوليد وأصبح هشام مات فلما شعًرا، ذلك يف وقال فانرصف
أخف من لذيذ، عذب شعر ذلك يف وللوليد ابنته، وزوجه املرة، هذه خطبته فقبل أبيها،
يف الحظ سيئ كان الوليد إن لك: قلت ولكني وقًعا، النفوس يف وأحسنه ، ظالٍّ الشعر
ماتت ثم يوًما، أربعني إال عنده سلمى تلبث فلم كلها، حياته يف الحظ سيئ كان كما حبه،
وأىس، حزنًا القلوب يفطر إنه نقول: ال رثاء ورثاها شديًدا، جزًعا ملوتها الوليد فجزع
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تعرف كانت كما تحزن، كيف تعرف كانت التي الوليد، نفس يمثل إنه نقول: ولكننا
لم الوليد أن لتعرف وميتة، حية هذه سلمى يف الوليد شعر تقرأ أن ويكفي تبتهج، كيف
أنفاسه، يرسل كما يرسله كان وإنما فيه، اإلجادة عىل يحرص وال الشعر، يتكلف يكن

آخر. حينًا الربد إىل يصل وقد حينًا، وفاتر حينًا، حارٌّ هو فإذا ويرس، سهولة يف
هذا فاضطره هشاًما، خاصم فقد قليًال؛ إال منه نحفظ لم ولكنا جد، للوليد ثم
وفقد شعًرا، فيها يقول أن إىل اضطرته ِمحٌن ونالته والعتب، الفخر من يشءٍ إىل الخصام

ورصانة. جالٍل من يخلو ال متني، قوي كله الجد هذا يف وهو فرثاه، له ابنًا
روى فقد حسنًا؛ ترصًفا النثر يف يترصف كان وكأنه فحسب، شاعًرا الوليد يكن ولم
محق أني وأظن — أتردد ولكني بها، بأس ال هشام وبني بينه مكاتبة الفرج أبو لنا
كانوا الذين هم مواليهما أن وأحسب هشام، وإىل الوليد إىل الرسائل هذه نسبة يف —
الوليد، إىل بالقياس أرجحه وأنا هشام، إىل بالقياس ذلك يف أشك ولست عنهما، يكتبون
بأس ال تمثيًال وهشام الوليد نفس تمثل الكتب هذه معاني فإن يشءٍ من يكن ومهما
أن وأحسب كثرية، أخرى وبأشياء وأحداثها، العرب بأيام عامًلا هذا مع الوليد كان ثم به،
الزندقة، عنهم أخذ أنه يروون والرواة كثريًا، شيئًا علمه قد الفرس من باملوايل اتصاله
حديثة؛ باصطالحات يلم كان أنه يف شكٍّ من وليس «ماني»، مذهب إىل معهم ومال
نواس، أبي شعر يف ظهرت كما الخمر، وصف عندما شعره يف ظهرت فلسفية، أو علمية
منه البداوة إىل أقرب الوليد كان بالقليل، ليس نواس أبي وبني بينه فالفرق ذلك ومع
الشك، تقبل ال بدوية مسحة الشعر هذا فعىل شعره، يف جيل ظاهر وذلك الحضارة، إىل

وخفة. رقة ينمحي كاد حتى رق قد حرضيٍّا، ومجونه لهوه يف نواس أبو بينما
عنها حدثتك التي التاريخية، السياسية شخصيته شخصيتان: فللوليد ولنخترص،
بغيضة، وال منفرة فليست خالبة، جذابة تكن لم إن الشخصية وهذه الفصل، هذا أول يف
الذين والعباسيني، األمويني الخلفاء من غريه وبني الوليد بني الصلة تقطع ال وهي
من شخصيته األدبية: وشخصيته الوليد، من إثًما أقل ليسوا ولعلهم بالخري، يذكرون
فليس الصدق؛ كل صادًقا يكن إال رسًما لك رسمتها قد أني وأحسب شاعر، هو حيث
خفيف جذابًا ظريًفا، شاعًرا الوليد لك يظهر الرسم هذا أن وأحسب الحق، عن بعيًدا
إىل ننتقل أن من لذلك بد وال قدمتها، التي الصفات هذه كل أثبت أن أريد ولكني الروح،

اآلتي. الفصل يف ذلك فليكن شعره، من طائفة
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إياس1 بن مطيع

أن املايض األسبوع يف وعدتك ألني يزيد؛ بن الوليد عن أحدثك أن مني تنتظر وكنت
هذا إخالف أكره ولست آخر، شاعٍر عن فسأحدثك يل، بدا ولكن فيه، الحديث أستأنف
وتتثبت الوليد، شعر تتعرف أن أردت إذا ويل، لك الخري ومن عليك، اليسري فمن الوعد،
روى وما األغاني، كتاب إىل ترجع أن شخصيته، من لك رسمتها التي الصورة تلك صحة
من وأجدى أعظم فائدة ذلك ويف لك، مقنع ذلك ففي الوليد، شعر من الفرج أبو فيه

الحديث. هذا يف الوليد شعر من طرًفا لك رويت أني لو تجنيها التي الفائدة
بعض صححت األغاني يف وأشعاره الوليد أخبار إىل رجعت إن لعلك يدري؟! ومن
بعد األغاني إىل رجوعك فإن يشء؛ من يكن ومهما خطأ، من فيه تورطت أكون قد ما
فيه يل ليس آخر، حديث قراءة من عليك وأجدى لك، أنفع الوليد، عن حديثي قرأت أن
عن مرسًعا إليك أتحدث أن أريد فأنا ينفعني؛ نفسه الوقت يف وذلك وتحليل، رواية إال
صلة هي قوية، متينة صلة نواس وأبي الوليد وبني بينهم تصل الشعراء، من طائفة

الناس. ألف عما واإلعراض والشك، واملجون الخالعة
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جد عىل وخالعتهم هزلهم أوثر ألني ال الشعراء، هؤالء يف إليك أتحدث أن أريد
وأسليك، أرضيك أن فأحاول الجد، عىل والهزل الخالعة تؤثر بأنك أشعر ألني وال غريهم،
ذلك يف واملجون الظرف أهل من وأصحابهم الشعراء هؤالء عن الحديث يف أرى ألني بل
اإلسالمية العصور من عًرصا نفهم أن من يمكننا الخطر، عظيم الجد من نوًعا العرص،
مقاربًا للحق، مالئًما حكًما العرص هذا عىل نحكم أن من ويمكننا نفهمه، أن ينبغي كما
ولعلك الباحثون، يزدريه الذي باليشء هذا وليس اليسري، باليشء هذا وليس للصواب،
كثريون ناس سخط حتى املاضية، السنة يف نواس ألبي أعرض أكد لم أني بعد تنَس لم
لألخالق، مخالفة وأمثاله نواس أبي شعر يف ألن قوم؛ سخط مرص، غري ويف مرص، يف
بما وأتهمهم العرب، إىل أيسء أني زعموا ألنهم آخرون؛ قوم وسخط الدين، عن ونبوٍّا
فأعمم فيه، عاش الذي العرص لحياة مقياًسا الشعراء من واحد فجور وأتخذ فيهم، ليس
تنَس لم لعلك والدقة، االحتياط يجب حني التعميم يف وأرسف التخصيص، يجب حني
خطر إذا صادقة، عناية والتاريخي األدبي بالبحث يُْعنَْوَن الذين أن تعلم ولعلك بعد، هذا
أو يرتكوه أن عليهم يسهل لم إليه، واطمأنوا به، فآمنوا الحق، أنه لهم وظهر رأي، لهم
ويحرصون ذلك، يف يشتدون وهم الحق، أنه وللناس ألنفسهم يثبتوا حتى عنه، ينرصفوا
نواس، أبي عن أبحث أن حاولت الناس، هؤالء من وأنا حرص، فوقه ليس حرًصا عليه
مقصورين يكونا لم واملجون الشك هذا وأن ماجنًا، شاكٍّا شاعًرا كان أنه يل فخطر
الرأي، هذا فتتبعت العرص، هذا وأعالم الشعراء من غريه إىل تجاوزاه قد كانا بل عليه،
إيمانًا ازددت واالمتحان، الدرس هذا يف أمعنت كلما وجعلت وأمتحنه، أدرسه وجعلت
فاعتقدت وأشمل، منه أوسع آخر رأي إىل منه انتقلت ثم إليه، واطمئنانًا الرأي، بهذا
والزهاد الفقهاء من فيه عاش من كثرة عىل للهجرة، الثاني القرن أن أعتقد زلت وما
وإلحاد افتتان وعرص ومجون، شك عرص كان إنما بالجد، واملشغوفني الشك، وأصحاب

أيًضا. والدين املوروثة، والعادات املألوفة، األخالق عن
بحثي أثناء يف املتباينة، والحجج املختلفة، باألدلة أثبته وذهبت الرأي، هذا رأيت
النظرية األدلة عليه أقيم بأن وال الرأي، هذا بإثبات اآلن أكتفي ال ولكني نواس، أبي عن
الفارسية، باألمة اختالطهم من ومرة حال، إىل حاٍل من العرب انتقال من مرة أستمدها
أكتفي ال الفلسفة، ونقل العلم، ظهور من ومرة والرتف، الحضارة طبيعة من ومرة
ال تشخيًصا املجون، يف املرسفني الشاكني هؤالء حياة أشخص أن أريد وإنما كله، بهذا
إن املجون، يف املرسفني الشاكني هؤالء أن أبني أن أريد ثم سبيًال، فيها الشك إىل يجعل
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اختالف عىل جميًعا الناس كان فقد الزهد؛ وأصحاب الفقهاء من قليل نفر عليهم سخط
من به يوصفون بما ويتفكهون إليهم، ويميلون يحبونهم، ومنازعهم وأهوائهم طبقاتهم
حرية من وأصحابهم الشعراء هؤالء كان وإذا ومجون، هزل من عنهم يروى وما ظرف،
بينته الذي الحد بهذا وجهًرا، ا رسٍّ عليها، والتهالك اللذة، حب يف اإلرساف ومن الرأي،
كان إذا أقول: راضني، وعنهم معجبني، بهم الناس كان وإذا الفصول، هذه يف وسأبينه
الشعراء، هؤالء فيه عاش الذي العرص هذا أن يف شك عندي فليس النحو هذا عىل األمر
كان إنما جملته، يف ويقني إيمان عرص يكن لم بهم، يعجبون كانوا الذين الناس وهؤالء
اجتمع وقد كذلك يكون ال ولم باللذات، واستهتار مجون وعرص واستخفاف، شك عرص
أريد العقل، أحدهما والقناعة: السذاجة حياة عىل خطٌر كالهما شيئان، فيه للمسلمني
يريد وال واإلثبات، وبالنفي والتحليل، بالنقد يشء كل يف يتدخل الذي الفلسفي، العقل
هذا أثناء يف وهو يستقصيه، أن البحث بدأ إذا يريد وإنما حد، عند ذلك من يقف أن
الحضارة والثاني الوراثة، آثار من طريقه يف يعرض ما يهدم االستقصاء وهذا البحث
قديم، كل عىل الخطر شديدة الظاهرتني هاتني كلتا وترف، ولذة نعمة من تستتبعه وما
أن زعم ومن فروعها، اختالف عىل املادية الحياة يف القديم يهدم فِمْعوٌل الفلسفي فأما
اإلرساف، كل مرسف فهو الخطرين، بهذين للهجرة الثاني القرن يف يتأثروا لم العرب

البعد. كل الحق عن بعيد
ويحيى إياس، بن ومطيع يزيد، بن الوليد العرص هذا يف يظهر أن إذن غريبًا ليس
عارصوهم الذين من وغريهم الُحباب، بن ووالبة املقفع، وابن َعْجَرد، وحماد زياد، بن
يف الناس هؤالء يظهر أن غريبًا ليس وعبثهم، لهوهم ويف ومجونهم، شكهم يف وشاركوهم
والنساك الفقهاء إال فيه يظهر وال العرص، ذلك منهم يخلو أن الغريب وإنما العرص، ذلك

والتقى. الزهد وأصحاب
الشجاعة من نصطنع أن وإىل هو، العرصكما هذا نأخذ أن إىل مضطرون إذن نحن
كالنعامة وال مرتددين، وال مشفقني ال تفصيله، ويف جملته يف إليه ننظر أن من يمكننا ما
هذا من يؤمنها ذلك أن إليها ويخيل تراه، ال كي رأسها فتخفي الخطر، يأتيها التي
الشك هذا وتغلب العرص، هذا يف وأصحابهما واملجون الشك ظهور ننكر فمهما … الخطر
قلت كما العرص هذا يكون أن ذلك يمنع فلن أهله، من املستنريين نفوس عىل واملجون
بعض حتى أهله، من املستنرية الكثرة بعقول واستأثرا واملجون، الشك فيه ظهر عًرصا
عرص كان قد العرص هذا بأن نعلم أن ينفعنا وما سيقولون: الكالم وأصحاب الفقهاء
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وأي معقوًال، جوابًا ذلك عىل أرى ولست ذلك؟ نجهل أن يرضنا وما يقني؟ عرص أو شك
وما الجهل؟ رضر وما العلم؟ نفع ما يسألك من إىل توجهه أن تستطيع معقول جواب
فما الذوق، رديء االختيار، سيئ ولكنك سيقولون: الخطأ؟ مرضة وما الصواب؟ فائدة
ومجونهم شكهم لنا وتروي الصوم، شهر يف عنهم تحدثنا واملجون الشك وأصحاب أنت
اكتفيت وهال صومهم! من الناس يفرغ حتى ذلك أجلت وهال الهزل؟ ألوان يف وترصفهم
أخبار يف إليهم بالتحدث والتقوى الطاعة إىل الناس فيها ينرصف التي األيام هذه يف
يدري؟! ومن هذا، سيقولون نعم! والصالحني! الوعاظ مناقب ويف والناسكني، الزهاد
من عنهم وأخفف الصائمني، هؤالء عىل ألرفه وأحاديثهم الظرفاء هؤالء تخريت إنما لعيل

فيه؟! ُجناح وأي ذلك؟! يف إثم وأي قليًال، الصوم ألم
ابن فأنشد الوضوء؟ أينقض الشعر، إنشاد عن عباس ابن سألوا ناًسا أن زعموا
كهذا يشء عن سألوا ناًسا أن وزعموا فصىل، نهض ثم أرويه، أن أستطيع ال شعًرا عباس

فأنشد: املسيب؛ بن سعيد وأحسبه املحدثني، الفقهاء أحد

ال��طُّ��وِل ف��ي ��ْوِم ال��صَّ َش��ْه��ِر ِم��ثْ��ُل ُع��ْرُق��وبُ��َه��ا أَْخ��ُط��بُ��َه��ا ُك��ن��ُت َف��تَ��اًة أَنَّ أُنْ��ِب��ئْ��ُت

الفقهاء من غريهما يتحرج ولم املسيب، ابن يتحرج ولم عباس، ابن يتحرك لم
اآلن؟! نتحرج لنا فما وهزلها، جدها املختلفة، وفنونه الشعر رواية من الدين وأعالم
اليقني؟! واضطراب العقيدة، ولني الضعف، مظاهر من مظهًرا نفسه التحرج هذا أليس
عىل وال إيمانه، عىل يخىش ال وعبادته، نسكه يف املخلص ا، حقٍّ املتدين ا، حقٍّ املؤمن إن
من الشعر هذا يخىش وإنما مطيع، وأصحاب مطيع شعر وعبادته زهده عىل وال دينه،
أحس وإذا به، واملغريات أسبابه ويتجنب يتقيه، أن ويريد الضعف، نفسه من يحس
عن اكفف أو شعر، من شئت ما له فارو األشياء، هذه مثل يف ضعًفا نفسه من الرجل

ضاره. وال بنافعه أنت فما له، الشعر هذا رواية
عنهم، نسيل أن وال الناس، نريض أن به نريد ال علميٍّا، بحثًا نبحث إنا قلت: أني عىل
يمكن كان إن املقدمة هذه يف أرسفت قد أني وأرى نستفيد، وأن نفيد، أن نريد وإنما
أتحدث بأن خليق فهو ذلك ومع مطيع، يف بعد إليك أتحدث ولم مقدمة، هذه تسمى أن

الحديث. أطيل وأن فيه، إليك
وأين الشعر، يف روحه وخفة يزيد، بن الوليد املايضصدق الحديث يف لك أذكر كنت
الروح، وخفة اللهجة، صدق نذكر أن أردنا إذا إياس، بن مطيع من يزيد بن الوليد يقع
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ا جدٍّ العسري من كان وربما عظيم، الشاعرين بني الفرق اللفظ! وجمال الدعابة، وحالوة
الروح، وخفة اللهجة، صدق من مطيع بلغه ما يبلغ مجيد، غري أو مجيًدا شاعًرا تجد أن
أبي من لهجة أصدق إياس بن مطيع نعم! نواس. أبي يف رأيي تعلم وأنت نواس أبو حتى
عرفت كما الوليد كان فقد يسري؛ ذلك وتفسري منهما، روًحا وأخف الوليد، ومن نواس
هذين يف ومجونه لهوه يف فكان خالفته، أيام الخصوم كثري للعهد، واليته أيام مضطهًدا
فكان والخصوم، املضطهدين يتحدى أن ويريد والخصومة، باالضطهاد يشعر العرصين
طبيعته وتجاوز التحدي، يف واإلمعان القول، يف اإلرساف من يشءٍ إىل دفعه ربما ذلك
عرصه يف ومستأثًرا مجيًدا، شاعًرا نواس أبو وكان ومضطهديه، خصومه ليغيظ أحيانًا،
له وكان فيه، وأرسف ذلك، أعلن قد وكان مذهبًا، املجون اتخذ قد وكان املطردة، باإلجادة
ويرسف والخصوم، الحساد هؤالء يتحدى كالوليد، فكان ومضطهدون، وخصوم حساد
اللفظ، يف ويسف ويهزل واملتكلمني، الفقهاء يغيظ أن يريد متعمًدا، إرساًفا القول يف
من يخىش يكن لم قل: أو الخلفاء، إال يخىش يكن لم واللغويني، النحاة يغيظ أن يريد

الرشيد. أمام يحتاط فكان الرشيد، إال الخلفاء
نواس أبو كان وبينما السياسيني، خصومه ليتحدى القول، يف يرسف الوليد بينما
ألنه القول؛ يف يرسف ال مطيع كان واألدباء، العلماء خصومه ليتحدى القول يف يرسف

لخطر. معرًضا وال مضطهًدا يكن لم
أنه مع للخطر التعرض من برئ وكيف االضطهاد؟ هذا مطيع أمن وكيف ستقول:

بالزندقة؟ يوصف دينه، يف متهًما الفسق، يف ا ملحٍّ ماجنًا، ظريًفا كان
كان فقد حياته، من الثاني النصف يف أيًضا هذا من ا رشٍّ مطيع كان بل فأقول:
ومدح يزيد، بن الوليد ونادم امللك، عبد بن يزيد بن الَغْمر مدح صلة؛ األمويني وبني بينه
كان ما وكثريًا القرسي، خالد ولد من رجًال هو ومدح أمية، بني والة من واليًا أبوه
يُراَع أن ا جدٍّ املعقول من فكان العباس، بني أيام ويكره أمية، بني أيام بالخري يذكر
مع ولكنه الدينية، الوجهة من يراع أن ا جدٍّ املعقول من كان كما السياسية، الوجهة من
أيًضا، العطاء من الحظ موفور مرسوًرا، آمنًا منهما خرج مرتني، أو مرة إال يرع لم ذلك
مطيًعا لك سيصور هذا تعليل أن وأعتقد أفهمه، أن أريد أيًضا وأنا هذا، تفهم أن تريد
الناس، يزدري مطيع كان وأصدقه، تصوير وأحسن والناس الحياة يف ورأيه وشخصيته
هذه يتخذ وكان هؤالء، من يسخر كان كما هذه، من يسخر وكان الحياة، يزدري وكان
بألوانهم، الناس هؤالء مع يتلون فكان لها، حد ال التي اللذة وإىل اللذة، إىل وسيلة وهؤالء
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َمثل حني يكره لم أمية، بني أيام أمويٍّا كان املختلفة، صورها يف الحياة مع يتقلب وكان
قائله أنا «عبدك يجيب: أن يكره لم هو؟ ملن به أعجب شعر عن فسأله الوليد، يدي بني
األرض فقبل هو، وهوى عينيه، وبني فاه وقبل الوليد، فاستدناه قالوا: املؤمنني.» أمري يا
وال معتدًال عباسيٍّا يكن ولم العباس، لبني امللك هللا ثبت حني عباسيٍّا وكان يديه، بني
أن يريد كان وإنما بيشء، مقتنًعا يكن لم ألنه متطرًفا؛ عباسيٍّا يكن لم قل: بل هادئًا،
يَِزنُون العباس بنو يكن ولم العباس، بني عند واللذة الحياة يجد وكان ويلذ، يعيش
وهو العباس؟! بني يتملق أن يمنعه كان الذي فما اللذة! وهذه الحياة هذه إال شيئًا عنده
مزدريًا منهم، ساخًرا يتملقهم، كان وإنما الخانع، الذليل يفعل كما يتملقهم يكن لم

خطًرا. منهم أجل هو ممن يسخر كان بل لهم،
يعرتض جعفر ابنه وكان املهدي، البنه بعده بالخالفة يبايع أن املنصور أراد قالوا:
يمدح كلهم والشعراء، الخطباء وتكلم فاجتمعوا، يوم ذات الناس فدعا ذلك، يف عليه
املؤمنني، أمري يا فقال: املنصور، عىل مطيع أقبل فرغوا إذا حتى فضله، ويبني املهدي،
من وأمه هللا، عبد بن محمد منا املهدي قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن فالن عن فالن حدثني
ثم ذلك، عىل يشهد أخوك محمد بن العباس وهذا َجْوًرا. ُملئت كما عدًال يملؤها حمري،
املنصور، من مخافًة نعم، فقال: هذا؟ سمعت هل هللا! أَنُْشُدَك له: فقال العباس، عىل أقبل
يبايع أن يف املنصور شهوة أحسَّ إليه أفرتى للمهدي. بالبيعة الناس املنصور فأمر
الحديث هذا فوضع عهده، وويل املنصور يريض أن فأراد ذلك، عىل وعزمه املهدي، البنه
فشهد صادق، أنه عىل املنصور أخا استشهد حتى النبي، عىل بالكذب يكتف ولم وضًعا،
هذا فعل إنه قل: ولكن التملق، يف إرساًفا أو ذلة هذا فعل إنه تقل: وال أخيه، من خوًفا
هذه له املهدي عرف وقد الدين، من وسخرية لهما، وازدراء العهد، وويل للخليفة ترضيًا
بهم، والفتك قتلهم يف أرسف الزنادقة، عىل شديًدا كان املهدي أن تعلم فأنت الصنيعة؛
مرة، راعه بىل! مطيًعا. يَُرْع لم ذلك مع وهو والرحمة، العدل حدود ذلك يف وتجاوز
جعفر ينادم مطيع كان قالوا: العطاء. من الحظ له موفوًرا عنده من أخرجه ولكنه
إىل ذلك الخرب أصحاب ورفع وتهتكه، جعفر مجون واشتهر ذلك، واشتهر املنصور، بن
الدين خبيث ولكنه زنديًقا، ليس عارف، به أنا ألبيه: فقال عنده، املهدي وكان املنصور،
يرضب أن وأمر وعنفه، والمه املهدي، فأحرضه فانهه، أحرضه املنصور: له فقال فاسق،
ينفق وإنما شاعر، أنا فقال: له، فأذن احتججت، يل أذنت إن مطيع: قال سوط، مائتي
عىل وأصفيته أخيك، مائدة عىل آكل بأن واكتفيت عندكم، كسدت وقد امللوك، عند شعري
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ذلك، نحو عىل الحديث ومىض عنه، تبت سوءًا ذلك يف أن رأيت فإن وشكري؛ شعري ذلك
قال جائزة؟ بغري فأنرصف قال: يحبس. وال يرضب وال يطلق أن فأمر املهدي، رق حتى
وكان الرواة: قال املؤمنني. أمري عن خفية دينار، بمائتي له وأمر هذا، يجوز ال املهدي:

له. البيعة املنصور أراد يوم الحديث وضع أنه له يحفظ املهدي
صحيًحا، تصويًرا الرجل هذا شخصية تصوران القصيدتني هاتني أن أنا أعتقد
للناس واالزدراء السخرية، إىل وانتهى يشء، كل من فرغ قد كان عقله أن إيل فيخيل
الناس يعيش أن يستحق الذي الوحيد، اليشء إىل وسيلة والحياة الناس واتخاذ وللحياة،
والدين وأخيه وابنه املنصور من سخرية يف املنصور، تملق هنا ومن اللذة، وهو أجله، من
أضف موفوًرا، عنده من وخرج جائزة، منه ابتز حتى للمهدي، تلطف هنا ومن أيًضا،
به، محتميًا وكان فنادمه، املنصور بن بجعفر العباسيني أيام اتصل مطيًعا أن هذا إىل

أذى. يمسه فلم
الوجهة من ال مضطهًدا، يكن لم مطيًعا أن من آنًفا زعمته ما لك يُبنيِّ هذا كل
احتياًطا ذلك يف لنفسه يحتاط أن يستطيع كان وإنما الدينية، الوجهة من وال السياسية،
مطيع زندقة عن وبعده مطيع عرص يف الناس تحدث كثر ولقد رش، كل فيأمن يسريًا،
ما أنكرت ما نحو عىل هذا أنكر ولست وأديانهم، الناس أخالق إفسادهم وعن وأصحابه،
االحتياط، إىل تدعو كانت كلها الوليد حياة أن بينت فقد يزيد؛ بن الوليد إىل ينسب كان
والة يكونوا ولم خلفاء، يكونوا فلم وأصحابه مطيع أما إليه، ينسب كان ما تصديق يف
لم أو عليهم، الكذب الناس يتكلف فلم وإذن عظيم، حدٍّ إىل محسودين يكونوا ولم عهد،
قوية جماعة يؤلفون كانوا الذين النفر، هؤالء حياة أن يف أشك وما التكلف، هذا يف يرسفوا
يعلنون كانوا ما فكثريًا واالتهام، الريب إىل تدعو كانت حياتهم أن يف أشك ما لالتصال،
وينكرها الدين، ينكرها ألفاظ ألسنتهم عىل تجري كانت ما وكثريًا يخفونه، وال الفسق
إىل ينسب ما كل تصديق يف واجب االحتياط من شيئًا أن أعتقد ذلك مع ولكني الخلق،
أو بالزندقة رجل لهم يتهم يكاد ال أبًدا، باإلرساف مشغوفون فالناس وأصحابه، مطيع
وينتحلون األدلة، ذلك عىل يخرتعون وإلحاده، زندقته بإثبات هم يتطوعوا حتى اإللحاد،
أو الناس، يخدعون وإنما رأوها، وما رأوها أنهم يزعمون الوقائع، ويروون الحجج،
املثل أنكر ال ولكني وأصحابه، مطيع شأن يف كثري اإلرساف وهذا أنفسهم، يخدعون
ملا والقيل، القال إىل تدعو كانت الناس هؤالء حياة أن فلوال نار» بال دخان «ال القائل:

شيئًا. الناس فيهم قال
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لهجته صدق وعللت يتكلف، وال يكذب ال شعره، يف اللهجة صادق مطيع كان قلت:
أريد ولست والحياة، الناس يزدري كان ألنه الرأي؛ حر كان وأنه الرأي، حر كان بأنه
مقدار لنا يبني وهو الناس، يف مطيع رأي يمثل وهو الفرج، أبو رواه شيئًا أغفل أن
عجرد وحماد زياد، بن يحيى بصديقيه مر أنه زعموا بهم، ظنه وسوء للناس، ازدرائه
محصنة األرض يف وهل قال: املحصنات. قذف يف قاال: أنتما؟ فيم فقال: يتحدثان، وهما
يقذفان صاحباه كان بالناس! ظن وسوء بغيًا صاحبيه فاق كيف إليه فانظر تقذفانها؟!
محصنة، األرض يف أن يرى فال هو أما املحصنات، يقذفان بأنهما ويعرتفان املحصنات،
من الرجل وصل وإذا الحق، دون أو الحق، هو قذف كل وإنما قذف، هناك فليس وإذن
يعمل فيما حرٍّا يكون أن يمنعه الذي فما الحد، هذا إىل بهم الظن وسوء الناس ازدراء
قد كان وإذا للحرمان! أو للموت، يعرضه ما هو واحًدا، شيئًا إال يتقي ال يقول؟ وما
مطيع ازدراء أن عىل آخر، يشءٍ يف بأس عليه فليس رشه؛ وأمن السلطان، فأرىض احتاط
وأخدانه، وأصحابه أصدقاءه الناس هؤالء من يستثني كان فقد شامًال، يكن لم للناس
يحيى صديقه وبني بينه كانت التي املتينة، الصلة هذه النفس يف تأثريًا األشياء أشد ومن
قالوا: ا. حقٍّ مؤثرة عاطفة النفس يف يستثري شديًدا، حرًصا عليها حرص والتي زياد، بن
صاحبه، مطيع فآذى مالحاة، بينهما وكانت عليه، فعربد يحيى، صديقه مع مطيع رشب
صديقه إىل فكتب الهجر، هذا عىل يصرب أن مطيع يستطع ولم أبًدا، يكلمه ال فحلف
وجمال اللفظ، رشف من تخلو ال والتي ورقة، حنانًا تفيض التي العذبة، األبيات هذه

األسلوب:

َووْص��لُ��ْه أَِخ��ي��ِه َع��ُن ال��ذَّنْ��ب َع��ْف��ُوُه يُ��ْرَج��ى اْل��يَ��ْوَم َف��ِم��ثْ��لُ��ك تَ��ِص��ْل��ِن��ي إِْن
ألَْه��لُ��ُه إِنِّ��ي َف��َع��ْل��ُت َق��ْد ِل��لَّ��ِذي ِب��َه��ْج��ِري َه��َم��ْم��َت َق��ْد ُك��نْ��َت َوَل��ِئ��ْن
َع��ق��لُ��ْه ��ُر اْل��ُم��َوفَّ ِإلِْخ��َواِن��ِه ـ��َب ـْ ال��ذَّن�� يَ��ْغ��ِف��َر أَْن ال��رَِّج��اِل وأََح��قَّ
أَْص��لُ��ْه َط��اَب َوَم��ْن َق��ْوِم��ِه ِف��ي ِب��ُت ال��ثَّ��ا اْل��َح��َس��ُب َل��ُه الَّ��ِذي اْل��َك��ِري��ُم
نَ��ْع��لُ��ْه َع��اَش َم��ا تَ��ِزلُّ َال ص��اح��بً��ا إِالَّ تُ��َص��اِح��ُب ال ُك��نْ��َت َوَل��ِئ��ْن
ِم��ثْ��لُ��ْه يُ��وَج��د يَ��َك��اُد َال َل��لَّ��ِذي َوإِن��ي َج��َه��ْدَت َوإِْن تَ��ِج��ْدُه َل��ْم
أََق��لُّ��ْه أَِخ��ي��ِه ِم��ْن َويَ��ْك��ِف��ي��ِه ـ��َب ـْ ال��ذَّن�� يَ��ْغ��ِف��ُر الَّ��ِذي ص��اِح��ب��ي إِنَّ��َم��ا
َع��ذْلُ��ْه َق��لَّ ص��اِح��ٌب َزلَّ وإِْن ـ��ِد ـْ اْل��َع��ه�� ِم��َن اْل��َق��ِدي��َم يَ��ْح��َف��ُظ الَّ��ِذي
َج��ْه��لُ��ْه اْل��َج��ه��اَل��ِة ِم��َن يُ��ْؤِذي ِح��ي��َن ِم��نْ��ه اْل��َع��ْه��ِد ِم��َن َم��َض��ى َم��ا َورَع��ى
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ِف��ْع��لُ��ْه اْل��َق��ْوَل َخ��اَل��َف َق��اَل وإِذَا إِْف��ًك��ا اْل��َم��وََّدة يُ��ْظ��ِه��ُر م��ْن َل��يْ��َس
َح��بْ��لُ��ْه يَ��نْ��بَ��تُّ ثُ��مَّ َف��يَ��ْوَم��اِن َل َط��ا َف��ِإْن يَ��ْوٌم ��ِدي��ِق ِل��ل��صَّ وْص��لُ��ُه

إليه: وكتب

َم��َع��ا َوتَ��َريْ��ن��ا ج��ِم��ي��ًع��ا َج��رِم��ي واِح��ٍد َك��ي��َدْي ويَ��ْح��يَ��ى ُك��نْ��ُت
أَوَج��َع��ا بَ��ْع��َض��نَ��ا َم��ا يُ��وِج��ُع��نَ��ا ��ُه َع��ضَّ َف��َق��ْد ال��دَّْه��ُر ��ِن��ي َع��ضَّ إِْن
يَ��ْه��َج��َع��ا َف��ل��ن أَْس��ه��ْر َوإِْن ِم��نَّ��ا أَْرب��ٌع أَْع��يُ��ٌن نَ��اَم��ت نَ��اَم أَْو
��َع��ا َف��جَّ َف��َل��ن��ا َرَم��اه َوإِْن َس��رَّه إِذَا ال��دَّْه��ُر يَ��ُس��رُّن��ي
أَْس��َرع��ا ع��اِرِض��ِه َوِف��ي الَح َم��ْف��ِرِق��ي ِف��ي ��يْ��ُب ال��شَّ َم��ا إِذا ح��تَّ��ى
يُ��ْق��َط��َع��ا أَن اْل��ودِّ َح��بْ��ُل َوك��اَد بَ��يْ��نَ��ن��ا َف��َم��َش��ْوا وَش��اة َس��َع��ى
َض��يَّ��َع��ا وَال م��لَّ أَُق��ْل َوَل��ْم ِف��ْع��ِل��ِه َع��َل��ى يَ��ْح��يَ��ى أَلُ��م َف��َل��ْم
َم��ْط��َم��َع��ا ِب��نَ��ا يُ��ْرِوي َش��يْ��َط��انُ��ُه��ْم يَ��ُك��ْن َل��ْم ل��نَ��ا أَْع��َداء َل��ِك��نَّ
م��ْس��تَ��ْج��ِم��َع��ا ال��ن��ي��َراَن ف��أَْوَق��َد ِغ��رٍَّة َع��َل��ى َع��اَث َك��ذَا بَ��يْ��نَ��ا
أَْق��َل��َع��ا اْض��َط��َرَم��ْت َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى َداِئ��بً��ا يُ��وِق��ُدَه��ا يَ��َزْل َف��َل��م

هذا: يحيى به يرثي الشعر هذا إىل وانظر

اْألََع��اِدي ُع��يُ��وَن َس��رَّ َم��ا نُ��ْص��ب َف��ْرًدا َوُغ��وِدْرُت ي��ح��يَ��ى َم��َض��ى َق��ْد
��َه��اِد ِب��ال��سُّ نَ��ْوِم��ه��ا ِم��ْن بُ��دَل��ت يَ��ْح��يَ��ى َغ��اَب ُم��ذْ َع��يْ��ِن��َي َوأََرى
ِوَس��اِد ِم��ْن َل��ُه أَْرثِ��ي وَل��َق��ْد تُ��َرابً��ا ِم��نِّ��ي اْل��َك��فُّ ��َدتْ��ه َوسَّ
اْل��ُم��نَ��اِدي َج��َواَب يُ��ح��ي��ُروَن َال ُص��ُم��وتً��ا أََق��اُم��وا ِج��ي��َراٍن بَ��يْ��َن
اْل��بَ��َواِدي ُم��تُ��وُن م��نْ��ُه أَْع��َش��بَ��ْت َح��تَّ��ى َج��اَد الَّ��ِذي اْل��ُم��ْزُن أَيُّ��ه��ا
ُم��َغ��اِدي ُم��َواٍف ِب��ال��ش��ْك��ِر َل��َك ف��ِإنِّ��ي ي��ْح��ي��ى ِف��ي��ِه َق��بْ��ًرا اْس��ِق

آخر، صديق ملطيع وكان ا، حقٍّ صديًقا والرش الخري يف ملطيع صديًقا يحيى كان
ولهو مزاح صداقة ضاحكة، صداقة كانت النحو، هذا غري عىل كانت صداقتهما ولكن
ضيق غضوبًا كان أنه الشاعر لهذا نعرض يوم فسنرى عجرد، حماد هو ذلك وسخرية،
حماد وكان به، يرفقون وال له، يرقون فال ذلك، منه يعرفون أصحابه وكان الذرع،
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وبني بينه وأفسد مطيع، صديقه ذلك فانتهز الحمرة؛ شديدة صلعته وكانت أصلع،
صاحبه، وبني بينه لذلك الحال فساءت الوادي، بظبية وتعرف خشة، تسمى له صاحبة
لك أروي ولست بينهما، املودة اتصال يمنع لم لذيذ، ولكنه لذَّاع، هجاء بينهما واتصل

األغاني. يف تجده أن تستطيع وقد شيئًا، منه
الفصل، هذا وطول املكان، لضيق كله، مطيع شعر عن أعدل أن إىل مضطر وأنا
وعواطفه ونفسه مطيع شعر تمثل التي املشهورة، األبيات هذه أغفل أن أستطيع ال ولكني
له جارة يف األبيات هذه قال وقد به، وكلفوا له، فرقوا القدماء، أحسه صادًقا، تمثيًال
يسرتيح فجلس حلوان، بعقبة مر طريقه يف كان فلما ففارقها، اضطر ثم بالري، أحبها

فقال: صاحبته، وذكر هناك، نخلتني إىل

ال��زَّم��اِن َه��ذَا َري��ِب ِم��ن ِل��ي َوابْ��ِك��يَ��ا ُح��ْل��َوان نَ��ْخ��َل��ت��ْي يَ��ا أَْس��ِع��َداِن��ي
َواْل��ِج��ي��َراِن ِف اْألُالَّ ب��ي��ن ـ��ُرُق ـْ يَ��ف�� يَ��َزْل َل��ْم َريْ��ب��ُه أَْن َواْع��َل��َم��ا
أَبْ��َك��اِن��ي الَّ��ِذي أَبْ��ك��اُك��م��ا َق��ِة اْل��ُف��ْر أََل��َم ذُْق��تُ��م��ا َل��و َوَل��َع��ْم��ِري
َف��تَ��ف��تَ��ِرَق��اِن يَ��ْل��َق��اُك��َم��ا َس��ْوَف ن��ْح��ًس��ا أَنَّ وأَيْ��ِق��ن��ا أَْس��ِع��َدان��ي
ِن وال��ُخ��الَّ اْألَْح��ب��اِب ِب��ِف��َراِق ال��لَّ��ي��اِل��ي َه��ِذي ُص��ُروف َرَم��تْ��ِن��ي َك��ْم
ال��دِّْه��َق��اِن ابْ��نَ��ِة ُف��ْرَق��ِة ِم��ْن َق��يْ��ُت َال ك��م��ا نَ��ْف��س��ي تَ��ْل��َق َل��ْم أَن��ي َغ��يْ��َر
أَْح��َزاِن��ي ذُنُ��وبُ��ه��ا َوتُ��َس��لِّ��ي ��ي َه��مِّ تُ��ذِْه��ُب ب��ال��رَّي ِل��ي ج��اَرٌة
ُم��َداِن��ي َغ��يْ��ِر ِل��ْل��بَ��ي��ِن ِب��َص��دٍْع ـ��ُت ـْ ُك��ن�� َم��ا أَْغ��بَ��َط األَيَّ��اُم َف��َج��َع��تْ��ِن��ي
تَ��َراِن��ي َال وأَْص��بَ��َح��ْت ِم��نِّ��ي ـ��َع��يْ��ُن ـْ ال�� تَ��َراَه��ا َال أَْص��ب��َح��ْت أَْن وِب��َرْغ��ِم��ي
ِب��َواِن��ي َل��يْ��س ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ف��ي َل��َه��بً��ا ِب��ي تَ��َرَك��ْت َف��ق��ْد َودَّع��ت تَ��ُك��ْن إِْن
تَ��ْخ��تَ��ِل��َف��اِن ري��ح��اِن َرَم��تْ��ُه ِب اْل��غ��ا َق��َص��ِب ِف��ي ال��ض��َراِم َك��َح��ِري��ِق

قالوا: والشعراء. األدباء بني وذكرى تاريًخا حلوان لنخلتي األبيات هذه جعلت وقد
يفرق الذي النحس يكون أن كره الشعر هذا أنشد فلما يقطعهما، أن املنصور أراد
بحلوان الرشيد ومر قالوا: ذلك. عن املنصور فنهاه يقطعهما، أن املهدي وأراد بينهما،
الدهقان سئل فلما اًرا، ُجمَّ الطبيب له ووصف الدم، به فهاج طوس، إىل ذاهب وهو
باألخرى، الرشيد مر ثم إحداهما، فقطعت غريهما، حلوان يف يكن ولم النخلتني، إىل أشار
النخلتني هاتني يف قيلت األبيات هذه أن علمت لو وقال: فندم األبيات، هذه عليها فرأى

الدم. قتلني ولو لهما، عرضت ما
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قالوا: شعر، يعدله ال شعًرا مطيع موت كان فقد الرواة؛ به تحدث ما صح وإذا
أترى أموت، أال أشتهي فأجاب: اليوم؟ تشتهي ماذا فيها: مات التي علته يف الطبيب سأله
من الحياة، يف رغبته وقوة اإلنسان، لضعف تمثيًال وأشد معنى، وأغزر شعًرا، أكثر جوابًا
التفصيل، هذا بعد مختًرصا جامًعا حكًما مطيع عىل نحكم أن أردنا ولنئ الجواب؟ هذا

يقول: حيث عليه الفرج أبي حكم تجاوزنا ملا

الشعراء، فحول وليسمن والعباسية، األموية الدولتني مخرضمي من شاعر هو
دنيه يف متهًما ماجنًا، النادرة، مليح العرشة، حلو خليًعا، ظريًفا، كان ولكنه

بالزندقة.

آخذًا شعره، يف صادًقا كان إنه لقلنا: شيئًا، الحكم هذا إىل نضيف أن شئنا ولو
كلها. األوصاف هذه من املوفور بحظه
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عجرد1 حماد

الراوية، وحماد عجرد، حماد الحمادون: لهم يقال نفر ثالثة بالكوفة كان
ويتعارشون األشعار، ويتناشدون الرشاب، عىل يتنادمون الزبرقان، بن وحماد
وأشهرهم جميًعا، بالزندقة يُْرَمْوَن واحدة، نفس كأنهم وكانوا جميلة، معارشة

عجرد. حماد بها
بوالق طبع ١٦٦ صفحة ٥ جزء األغاني

بن ملطيع الفرج أبو عرض إذا تجده األغاني، كتاب يف كثريًا الكالم هذا مثل وتجد
أخرى كتب يف كثريًا الكالم هذا مثل وتجد إياس، بن مطيع لغري عرض إذا وتجده إياس،
الشعراء هؤالء من لواحٍد عرضوا إذا الفرج، أبي غري آخرين ورواة لكتَّاب األغاني، غري
وغري األغاني يف وتجد الهجرة، من الثاني للقرن األول النصف يف عاشوا الذين العابثني،
للعالم متقدمة أمصاًرا كانت التي الثالث، املدن يف عابثني شعراء عن كثريًا كالًما األغاني
ذلك من شيئًا تجد تكاد وال وبغداد، والبرصة، الكوفة، وهي العباس، بني أيام اإلسالمي
وال دمشق، عن ذلك من شيئًا تجد تكاد ال اإلسالمية، األمصار من املدن هذه غري عن

.١٩٢٤ سنة أبريل ١٣٤٣ / ١٦ سنة رمضان ١٢ يف بالسياسة نُرشت 1
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أمية؛ بني أيام آخر والعابثني وللعبث والزنادقة، للزندقة ذكًرا وجدت فإن مرص؛ عن
إىل العراق من كلها حملت إنما واملجون، العبث وهذا الزندقة هذه أن هذا مع واجد فإنك

أمية. بني ان مجَّ من يزيد بن الوليد غري أو يزيد، بن الوليد بأمر الشام،
الوليد أن األغاني وغري األغاني يف تجد إنك نعم! فارسية، ألنها عراقية إذن الزندقة
املجون، وأهل العابثني من وندامى حاشية لنفسه يتخذ أن وأراد ومجن، عبث يزيد بن
دلوه العراق، يف قوٍم عىل الناس فدله عنهم، وسأل يجدهم، فلم الشام، يف فالتمسهم
وكانوا إياس، بن مطيع عىل ودلوه الراوية، وحماد عجرد، حماد «الحمادين» هذين عىل
ُقِتل حتى له، ندامى فاتخذهم فأشخصوا، إليه، إشخاصهم يطلب فأرسل الكوفة، يف
وأهل العابثني، من لطائفة ذكًرا أكثرها أو كلها األدب كتب يف وتجد أوطانهم، إىل فعادوا
إىل منرصفني حازمني أمية بنو كان وأيام أمية، بني أيام ظهروا فيه، املرسفني املجون
مجون عن بحثت إذا ولكنك خاص، بنوٍع املدينة ويف مكة يف الحجاز، يف ظهروا الجد،
انتهيت وسريتهم، دينهم يف به ويتهمون عبث، من يظهرون كانوا ما أصل وعن هؤالء،
أن األوىل: الحجاز. أهل من للعابثني نعرض يوم ونفصلهما اآلن، نجملهما نتيجتني؛ إىل
أن واألخرى: العراق، وأهل الفرس من الرقيق، املوايل إليه دعا عراقي، العبث هذا مصدر
يف العابثني زعماء ألن وبغداد؛ والبرصة الكوفة عبث من تميزه عربية، صبغة العبث لهذا
بني أيام السياسية الحياة اضطرتهم الذين العرب، أرشاف من كانوا املقدستني املدينتني
عىل أفاء قد هللا وكان ألنفسهم، ففرغوا الدولة، وأمور السياسة عن ينرصفوا أن إىل أمية
يعرفون أمية بني من الخلفاء وكان الفتح، أيام الضخمة والثروة الغنى من كثريًا آبائهم
عنهم يقطعون ال السياسة، عن بعيدين املدينتني، هاتني يف ويمسكونهم أقدارهم، لهم
بهذه ويستمتعون ويعبثون، يلهون فكانوا إدراًرا، عليهم يدرونها وإنما والجوائز، األرزاق

العراق. وأهل الفرس من واملوايل، بالرقيق كله ذلك مع مستعينني الفارغة، الحياة
أن تستطيع فلن اإلسالم، يف والزندقة واملجون العبث أصل عن إذن تبحث مهما
شيئًا تجد وقد اتصاًال، أشد بهم وكانوا بالفرس، تأثروا الذين العراق وأهل الفرس، تعدو
الشعراء، هؤالء وإباحة الزنادقة، هؤالء زندقة يف وفلسفتهم اليونان تأثري من قليل غري
والزنادقة الشعراء فهؤالء التعبري، هذا صح إن جوهري، ال عريض التأثري هذا ولكن
لم ولكنهم وزندقتهم، شعرهم بها يزينون حلية، اليونانية الفلسفة من يتخذون كانوا
أن عىل قويٍّا، تأثًرا وعواطفهم حياتهم بها تتأثر ولم اليونانية، الفلسفة يف قط يتعمقوا
يف اليونانية الفلسفة فيه أزهرت الذي العرص يبلغوا لم والزنادقة العابثني هؤالء زعماء
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بشار وال الحمادون وال مطيٌع العرص هذا يشهد فلم املسلمني، أمصار من وغريها بغداد
بغداد يف البدع يصبح أن وقبل املأمون، عرص قبل هؤالء أيام فإن زيد؛ بن يحيى وال
زندقة أشخص أن أردت أني ولو اليونانية، الفلسفة دروس اليونانية، الكتب ترجمة
تقريبًا األذهان من يقربها فهو دقيًقا علميٍّا يكن لم إن تشخيًصا، للهجرة الثاني القرن
إنها لقلت: أدبيٍّا، تشخيًصا الزندقة هذه أشخص أن أردت أني لو أقول: به، بأس ال
هي خاص، بنوٍع ودينهم ومحافظتهم وأخالقهم وعاداتهم العرب عىل السخط من رضب
وما وحضارتهم، ولذاتهم وعاداتهم الفرس بحياة الكلف ومن السخط، هذا من رضب
اإلسالم يكرهون يكونوا لم والعابثني الزنادقة هؤالء وأكثر دينية، عقيدة من فيهم ذاع
اإلسالم، يكرهون كانوا وإنما ا، حقٍّ إليه ويطمئنون به، يؤمنون آخر دينًا منه ليستبدلوا

الدينية. العقائد من غريه يحبوا أن إىل يضطرهم لإلسالم كرههم وكان
قيوده، من والتخلص اإلسالم، عىل النعي إىل وسيلة العقائد هذه يتخذون كانوا فهم
اليهودية؛ وال النرصانية، اإلسالم عىل يؤثرون يكونوا لم واجبات، من به الناس أخذ وما
اإلسالم عىل يؤثرون يكونوا لم ثم اليهود، من يكونوا ولم نصارى، يكونوا لم الفرس ألن
هذه من يؤثرون كانوا وإنما املبتدعني، بدع من الخالصة القديمة، الفارسية الديانة
وتعني فيهما، وترغب واللذة، اإلباحة إىل تدعو البدع، من رضوبًا الفارسية العقائد
وال حساب غري يف باللذات يستمتعوا أن إىل يشء كل قبل يطمحون إذن كانوا عليهما،
هؤالء سيما وال شيئًا، اإلسالم من أنكروا ملا الحياة، ونعيم اللذة إىل امليل هذا ولوال تقتري،
أن يريدون وال العربية، الدولة سلطان يكرهون وال بالسياسة، يحفلون ال كانوا الذين
اللذة، باب يف شديد السماوية الديانات من كغريه اإلسالم ولكن العرب، من للفرس يثأروا
والعامة، الخاصة سريتهم يف والنقاء، بالطهر الناس وأخذ األخالق، تطهري عىل حريص

الطريق. عليهما ويأخذ اللذة، يف واإلرساف اإلباحة يناقض وهذا
فيستمتع اإلسالم، أصول عن يخرج أن فيها واملرسف اللذة محب استطاع فإذا
عن يدفع أن إىل اإلنسانية الطبيعة بحكم مضطر فهو جناح؛ وال حرٍج غري يف بلذته
ذلك فعل وقد سريته، بها يحسن واملعاذير، التعالت أو واألدلة، الحجج ويلتمس مسلكه،
من فيهم شاع وما الفرس، حياة يف إليه يحتاجون كانوا ما فوجدوا العابثون، هؤالء
كل وعىل اإلسالم، عىل التعصب هو اللذة، نرص من أكثر آخر يشءٍ إىل واستحالوا البدع،
هاجموا هنا ومن باللذات، االستمتاع يف القسط من بيشءٍ الناس يأخذ أن شأنه من دين
إليها ويردون الفرس، يعبدها التي النار آثروا هنا ومن منها، وسخروا الديانات، أصول
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هنا ومن والحيوان، اإلنسان أصل السامية الديانات إليه ترد الذي الطني، عىل يشء، كل
وال بتوحيد يحفلون ال األمر حقيقة يف وهم السامي، التوحيد عىل الفارسية التثنية آثروا

أيًضا. لهذا التثنية يؤثرون فهم باللذات، يحفلون وإنما بتثليث، وال بتثنية
والعبث، اإللحاد يف اإلرساف عىل معني العرص ذلك يف السياسية الحياة من ولهم
الهاشميني، العرب من فيه الخلفاء كان عرص وهو العرب، عىل الفرس انتصار عرص فهو
كلها، الدولة أمور إليهم ويكلون بالُحظوة، ويؤثرونهم ويتملقونهم، بالفرس، يعتزون
املجون، يف واإلرساف اللذة إىل وسيلة يتخذونها الذين وأنصارها، الفارسية يمنع الذي فما
مميزات نفهم كله هذا من محتاطة؟! وال مستخفية غري جهرة وتظهر تنترصوتسود، أن
تستأثر كادت أو واستأثرت للهجرة، الثاني القرن يف ظهرت التي األدبية، الزندقة هذه
الناس يكاد ال متسرتة، مرتددة ضعيفة أمية بني عرص كانت جميًعا، واألدباء بالشعراء
بالفجور، يجهر أن عىل أمية بني خلفاء من خليفة اجرتأ فلما إليها، امليل يظهرون
قوية، واضحة وظهرت معهم، فانترصت الفرس؛ انترص ثم تظهر، أن واستطاعت قويت
أن إىل العباس بني من الخلفاء فاضطر للخطر، والسياسية الدينية الحياة عرضت حتى

وإرساف. ظلٍم من األحيان بعض يف تخُل لم عنيفة، مقاومة يقاوموها
دينهم، يف يتهمون كانوا الذين هؤالء أو الزنادقة، هؤالء زعماء من عجرد حماد كان
تكن ولم بغداد، يف ثم والبرصة، الكوفة يف ومجالسهم، أنديتهم الناس لهؤالء وكانت
يجتمعون كانوا فهم الزعماء، مع متنقلة كانت وإنما معروفة، وال مستقرة األندية هذه
والحانات، البساتني يف يجتمعون كانوا وهم األديار، يف يجتمعون كانوا وهم دورهم، يف
ذلك يف يرسفون والغلمان، بالنساء والعبث والغناء، الرشاب عىل يجتمعون؟ كانوا وعالم
واألخالق الديانات أصول من اإلرساف هذا أثناء يف ويسخرون إرساف، يعدله ال إرساًفا
كانوا هل العذاب، أللوان أجله من وتعرضهم ذلك، عليهم تحظر التي االجتماعية والنظم
أو الغريبة، الديانات فنون من فنٍّ أو املنكرة، العبادة رضوب من رضٍب عىل يجتمعون
الكثرة إىل بالقياس فيه أشك يشء ذلك املألوف؟ غري الفلسفي الدرس ألوان من لوٍن
بيشءٍ تحفل تكن لم الكثرة هذه بأن أجزم أنا بل واألدباء، الشعراء هؤالء من املطلقة
يف وال املذاهب، من بمذهب اإليمان يف مخلصة تكن لم إنها لك قلت قد ألني هذا، من
وآثرت نفسها، أنصفت أنها ولو شعاًرا، املانوية تتخذ كانت وإنما دين، عىل دين إيثار
املانوية، يذكرون كانوا أنهم يف شكٍّ من وليس والسخرية، الشك شعارها التخذت الصدق،
الرشط عليهم يسلط الذي الدين، هذا من وانتقاًما تَفِكهًة ولكن اإلسالم، عىل ويؤثرونها

األمراء. وغضب
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وإن زندقتهم، عىل الناس من املطلقة الكثرة سخط يعلمون الزنادقة هؤالء وكان
عىل الحكومة سخط يعلمون وكانوا الزندقة، هذه حقيقة تجهل الكثرة هذه كانت
وبني بينهم الصلة ساءت إذا قويٍّا، استغالًال السخط هذا يستغلون فكانوا أيًضا، الزندقة
زندقتهم، يف صادقني يكونوا لم الزنادقة هؤالء أن عىل هذا من أدل وليس أصحابهم،
متضامنة، ممتازة أقلية منهم ن وتكوِّ ا، حقٍّ بينهم تجمع متينة، دينية صلة هناك أن فلو
بعض عىل بعضهم استعدى وملا ببعض، بعضهم سعى وملا بعض، إىل بعضهم أساء ملا
تقرأ أن ويكفي أصحابهم، وإىل أنفسهم، إىل اإلساءة يف يرسفون كانوا ولكنهم السلطان،
ومقدار االستعداء، هذا مقدار لتعلم الهجاء، واتصال الخصومة، من وحماد بشار بني ما
والضغينة، الحقد ومن والحفيظة، املوجدة من لبعض بعضهم الزنادقة يضمر كان ما
يغري حماد قول إىل وانظر منكًرا، إغراء بصاحبه يغري أن عىل أحدهم تحمل كانت التي
الرش، إىل وميله الشعر، يف حماد إجادة واحد وقٍت يف يمثل فهو بشار؛ بخصمه األمري

يشء: كل عىل االنتقام وإيثار

َق��ْح��َط��اِن ِف��ي اْل��ِع��َظ��ام اْل��َم��َس��اِع��ي ِذي َع��ْم��ٍر بْ��ِن ِع��ي��س��ى اْألَِم��ي��ِر ِل��ِع��ي��س��ى ُق��ْل
ِب��اِن��ي ُك��لِّ يَ��َدا ُدونَ��ُه َق��ُص��َرْت َح��تَّ��ى َط��ال الَّ��ِذي اْل��ع��اِل��ي واْل��ِب��نَ��اءِ
ال��ط��َع��اِن وََع��ْم��ِر ال��نَّ��َدى وََع��ْم��ِر ـ��َوى ـْ َوال��تَّ��ق�� اْل��َم��َك��اِرِم َع��ْم��ِر َع��ْم��ٍر بْ��َن ي��ا
ال��ِج��ي��َراِن ُح��ْرَم��َة ِم��نْ��َك َل��ُه ال��ل��ُه ي��ْج��ع��ِل َل��ْم ِب��اْل��ِم��ْص��ِر ج��اٌر َل��َك
اْل��ُق��ْرآِن م��ْح��َك��ِم ِم��ْن َح��ْرًف��ا ُ ـ��َرأ ـْ يَ��ق�� َوَال يَ��ُص��وُم وَال يُ��َص��لِّ��ي َال
ال��زََّواِن��ي َوَم��أَْوى بَ��يْ��ِت��ِه ِف��ي ـ��َل��ِة ـْ ��ف�� ال��سِّ ِم��َن ال��زُّنَ��اِة َم��ع��ِدُن إِنَّ��َم��ا
ال��ص��ب��ي��اِن؟ ِم��َن يَ��ْه��َوى َف��َم��اذَا ـ��َن َس��بْ��ِع��ي��ـ ابْ��ُن َوْه��َو ��بْ��يَ��اِن ال��صِّ ِخ��ْدُن َوْه��َو
َواإلِْح��َس��اِن ِب��اْل��َع��ْدِل ��ى اْل��ُم��َس��مَّ َل��ى اْل��َم��ْو أَيُّ��ه��ا يَ��ا ِم��نْ��ُه اْل��ِم��ْص��َر ��ِر َط��هِّ
ال��ِج��نَ��اِن أَْه��ِل َف��ْوز ِم��نْ��ُه تَ��ُف��ز ال��ل��ِه إَِل��ى ِف��ي��ِه ِب��ذَاَك وتَ��َق��رَّْب
اْإلِنْ��َس��اِن ال أَنْ��َت ال��نَّ��اِس ِف��ي ـ��َك��ْل��ِب ـْ ال�� َف��ِم��ثْ��ُل إَِل��يْ��َك، ْ اْخ��َس��أ بُ��ْرٍد ابْ��َن يَ��ا
َه��َواِن ِب��ُك��لِّ ِم��نْ��ُه َوأَْوَل��ى ـ��ِب ـْ اْل��ك��ل�� ِم��َن َش��رٌّ ألَنْ��َت َول��َع��ْم��ِري

اتخاذ ويف خصمه، إىل اإلساءة يف رغبة وال الرش، إىل ميًال منه أقل بشار يكن ولم
االستعداء طريقة صاحبه من رسق قد أحدهما ولعل اإلساءة، هذه إىل وسيلة الزندقة
فقد العرص، ذلك يف الناس بني مألوفة طريقة وجداها وإنما يرسقاها، لم ولعلهما هذه،
أنه وهي قليل، غري إليه أساءت التي املنكرة، الشائعة هذه حماد خصمه عن بشار أشاع
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حوله، من مجتمعون والناس القرآن، يتلو قارئ جانبه وإىل شعًرا، ينشد يوم ذات كان
لخري أنشده الذي إن يجتمعون؟ عالم قال: القارئ حول الناس اجتماع حماد رأى فلما

فقال: الزندقة، عليه فيها يثبت بأبياٍت حماًدا بشار وهجا يتلو! مما

ج��ِل��ي��ُل َخ��ْط��ٌب ءُِوس ال��رُّ واْح��ِت��َم��اُل ثَ��ِق��ي��ٌل َع��َل��يَّ َرأٌس ن��ه��ب��ى ابْ��ُن
َم��ْش��ُغ��وُل ِب��َواِح��ٍد َف��ِإنِّ��ي ـ��ِن ـْ االثْ��نَ��ي�� ِع��بَ��اَدِة إِل��ى َغ��يْ��ِري ادُْع
ق��ِل��ي��ل ِم��ن��ي َوذَاَك ِج��َه��اًرا ال��ل��ِه إَِل��ى ِم��نْ��َك بَ��ِرئْ��ُت ن��ه��ب��ى ابْ��ن ي��ا

بواحٍد «فإني مكان فيها وجعل لبشار، األبيات هذه حماد فأشاع الفرج: أبو قال
زالت فما تعاىل، باهلل والكفر الزندقة عليه ليصحح مشغول» واحٍد عن «فإني مشغول»:
الخرب وهذا وجزع، منها فاضطرب بشار، إىل انتهت حتى الناس، أيدي يف تدور األبيات
الخصومة، يف ماهًرا املكر، شديد ماكًرا حماد كان فقد بشار؛ واحرتاس حماد، مكر يمثل
االحرتاس، شديد محرتًسا بشار وكان عليه، ينترص وكيف خصمه، من ينال كيف يعرف
إىل زندقته فضل يرسل وكان شديًدا، إشفاًقا ذلك من ويشفق بالزندقة، يوصف أن يكره
بالزندقة بوصفه حماًدا هجا حني كله اإلكثار أكثر ولهذا فيه، بما الناس فيتهم غريه،
حماًدا أن الرجلني بني الفرق كان وإنما كفًرا، وال زندقة منه أكثر حماد كان وما والكفر،
يتكلف متحفًظا، محتاًطا كان بشاًرا وأن عبثه، يخفي وال بمجونه، يجهر مستهرتًا، كان
احتياطه من لقي بل أحد، عىل بشار أمر يخَف ولم ذلك، إىل احتاج كلما والورع، الدين
املهدي، بأمر لزندقته بشار ُقتل فقد واستهتاره، جهره من حماد يلَق لم ما وتحفظه
موقًرا، حياته قىض أنه عىل متفقون ولكنهم حماد، موت يف سرتى كما يختلفون والرواة

ا. رشٍّ وال أذًى ومجونه عبثه عليه يجرَّ لم
بالبرصة أجمعوا العلماء أن وهو فيه، شك ال إثباتًا ذلك يثبت خرب األغاني كتاب ويف
فيه ولبشار معدودة، بيتًا أربعني إال جيد يشء لبشار عجرد حماد هجاء يف ليس أنه عىل
وأظهرها بالزندقة، صاحبه هتك منهما واحد وكل جيد، بيت ألف من أكثر الهجاء من
معانيه، وجودة بشار، بالغة بفضل وتهتك، حماد فسقط عليها، يجتمعان وكانا عليه،
الخرب هذا يف ولعل فيه، فُقتل الزندقة، يف مذهبه وعرف يسقط، لم حاله عىل بشار وبقي
الهجاء، يف حماد عىل ينترص لم بشاًرا أن عىل يدل آخر خرب فهناك املبالغة، من شيئًا
بيتًا، أربعون إال بشار يف الهجاء جيد من له يكن لم وإن حماد، هو انترص الذي وإنما
بمكانته احتفظ أنه نعلم وإنما الناس، ازدراه أو سقط، قد أنه حماد سرية يف نرى فلسنا
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السلطان من يشء لحماد كان فقد عمًدا، السلطان نذكر ونحن مات، حتى وسلطانه
الناس، كبار يخيف وكان األمراء، يخيف وكان الشعراء، يخيف كان قليل، غري األدنى
قلت كما وكان فيه، اللسان حديد إليه، رسيًعا الهجاء، يف ماهًرا كان ألنه يخيفهم، كان
مع وكان االنتقام، إىل مندفًعا الغضب، رسيع الخلق، سيئ املايض األربعاء حديث يف لك
ويتلطفون معاملته، يف يحتاطون الناس ووجوه األمراء فكان املكر، لطيف ماكًرا ذلك
فأشفق يشءٍ إىل أحدهم اضطر وربما يسوءه، ما ويتجنبون يرضيه، ما ويبتغون له،
ويرده حينًا، العذر يقبل حماد وكان االعتذار، يف وبالغ إليه، فاعتذر حماد، يكره أن
يف بولغ وإن لقبوله، كوفئ العذر قبل فإن الحالتني؛ كلتا يف الفائز هو وكان آخر، حينًا
ذلك الصالة، يقطع أن إىل ذلك اضطره حتى حماًدا، الناس بعض خاف ولقد ترضيه،
الغداء، وجاء الناس، وجوه من نفٍر يف البرصة، أرشاف من رجٍل عند يوم ذات كان أنه
وأطال فانتظروا، الضحى؛ يصيل — الحارضين أحد — الحميد عبد بن سهم إن فقيل:

حماد: فقال الصالة، صاحبنا

تَ��ْس��ُج��ُد ِل��َي أَْم ل��ل��رَّْح��م��ن َص��َالتُ��َك ��ُد ال��ُم��تَ��َه��جِّ اْل��َق��اِن��ُت أَيُّ��َه��ذَا أََال
َوتَ��ْق��ُع��ُد تَ��ُق��وُم ِب��رٍّ َم��ا َغ��يْ��ِر َل��ِم��ْن َع��بْ��َدُه ال��طُّ��وِر ِم��َن نَ��اَدى َوالَّ��ِذي أََم��ا
َوتَ��ْج��ُرُد َولِ��ي��َت م��ْن تَ��بْ��ِري ِب��َص��نْ��َع��اءَ َواِل��يً��ا ُك��نْ��َت إِذْ ال��ل��ه اتَّ��َق��يْ��َت َف��َه��الَّ
يَ��ْش��َه��ُد ِب��ذِل��َك ِل��ي َويَ��ْح��ي��ى ُح��َريْ��ٌث َص��اِدٌق ِب��ذَِل��َك أَنِّ��ي ِل��ي َويَ��ْش��َه��ُد
��ُد ُم��ت��َه��جِّ ُم��ْس��ِل��ٌم َوب��ْك��ٌر َوبَ��ْك��ٍر َش��َه��اَدٌة َف��ي��ك َص��ْف��َواَن أَِب��ي َوِع��نْ��َد
��ُد ُم��َح��مَّ ِب��ذَاَك أَيْ��ًض��ا ِل��ي س��يَ��ْش��َه��ُد َف��ِإنَّ��ُه ��ُه��وِد ال��شُّ ف��ي ِزْدِن��ي ُق��ْل��َت َف��ِإْن

فعلت زنديق! يا هللا قبحك له: فقال مبادًرا، وجاء الصالة، قطع سهم سمعها فلما
أطعمه، ال فأطعموه، طعامكم هاتوا هللا! وتأخريه أكل تقديم يف لرشهك كله، هذا بي
فيه فقال جوعه، فاشتد بالطعام، عليه فأبطأ طلحة، بن محمد عىل حماد ونزل قالوا:

حماد:

ِخ��ي��ر َوَل��ُه ِح��بَ��اءٌ َل��ُه َم��رًَّة بَ��يْ��ِت��ِه ِف��ي ً اْم��َرأ ُزْرُت
م��ح��ذُوُر ال��تُّ��ْخ��م��ِة أَذَى إِنَّ أَْض��ي��اُف��ُه يُ��تْ��َخ��م أَْن يَ��ْك��َرُه
َم��أُْج��وُر ��ال��ُح وال��صَّ ِب��ال��ص��ْوِم، ِع��نْ��َدُه يُ��ْؤَج��ُروا أَْن َويَ��ْش��تَ��ِه��ي
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وإنما هجائي، عىل حملك يشء أي هللا، لعنة عليك له: قال محمد سمعها فلما
اإلبطاء يف زدت وإن عليه، حملني وحياتك الجوع قال: الطعام؟ من لك يفرغ أن انتظرت

باملائدة. جاء حتى مبادًرا فمىض القول، يف زدت
بل به، تشهريه وال بشار، هجاء يسقطه لم كلها، حياته مخوًفا إذن حماد كان
مع حماد، به ظفر الذي االنتصار هذا نعلل أن أردنا فإذا قدمنا، كما بشار عىل انترص
كان حماًدا أن أحدهما: شيئان؛ ذلك فعلة لسانًا، منه وأنفذ شعًرا، منه أجود خصمه أن
عبث من يتسرت يكن ولم ورًعا، وال دينًا يتكلف يكن فلم وعمله، قوله بني يالئم صادًقا،
محتاًطا، متكلًفا كان فقد بشار أما ينكر، ال بما وصفه هجاه إذا بشاٌر فكان مجون، أو
يجهلون. ما عىل أمره من ودلهم االستطالع، حب الناس يف أحيا هجاه إذا حماٌد فكان
كان وإنما كثريًا، بالكفر وال بالزندقة بشار هجاء يف يُعنى يكن لم حماًدا أن واآلخر:
بشار شخص ويصف وامرأته، وأباه أمه فيهجو األولني، الشعراء طريق هجائه يف يسلك
حني بكى بشاًرا إن الرواة: قال حماد، شخص به يصف أن يستطيع بشار يكن لم بما

فيه: حماد قول سمع

ال��ِق��ْرُد َع��ِم��َي م��ا إِذا ال��ِق��ْرَد يُ��ْش��ِب��ه َوأَْع��َم��ى

الشاعران هذان وكان فأصفه، أراه وال فيصفني، يراني قال: بكائه عن سئل فلما
قال ما منهما لكل يروي بينهما، سار رجٍل عىل اتفقا قد الخصومة بينهما عظمت ملا
هذا اختيار فكان معروفة، يومئٍذ الصحف تكن ولم الجواب، إليه ويحمل فيه، صاحبه
اتصل الذي الهجاء، أصل عن سألت وإذا بها، بأس ال النرش، وسائل من وسيلة الرجل
حماد، عند حاجة له كانت بشاًرا أن وهو يسري، فمصدره طواًال، أعواًما الرجلني بني
بشاًرا، وهجا حماد، فغضب الذًعا، عتابًا صاحبه وعاتب بشار، فغضب فيها، فأبطأ
أيام العراق أهل حديث كان بل البرصة، أهل حديث فكان الرجلني، بني الرش واتصل
الغضب، رسيع كان حماًدا أن من قلته ما عىل يدلك وذلك ماتا، أن وبعد حياتهما،
يف االندفاع عن أحيانًا وقفاه ربما املودة وحسن الصداقة أن عىل االنتقام، حب إىل مندفًعا
يغري أن شأنه من كان منكر، بشعٍر مطيع عليه فرد يوم، ذات مطيًعا داعب فقد الرش،
بشعٍر مدحه وإنما هجاءه، عليه يرد ولم ملطيع، وغفرها نفسه، ملك حماًدا ولكن حماًدا،
الحب يف أذى ينله لم إذا يحلم كان فهو محدوًدا، كان حماد حلم أن عىل به، بأس ال
وبني بينه الهجاء اتصل وقد سبيل، إليه للحلم يكن فلم األذى، هذا ناله فإذا الهوى، أو
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معه زار مطيًعا أن أحدهما: حب، كالهما ألمرين؛ بشار، وبني بينه اتصل كما مطيع،
الصلة فساءت الحمرة، شديدة وكانت صلعته، وعريه عندها، فازدراه خشة، صاحبته
فأذكوا الفرصة، هذه أصحابهما وانتهز الرجلني بني الهجاء فاتصل صاحبته، وبني بينه
وتقرب مطيع، فهويه غالًما، يهوى كان حماًدا أن واآلخر: حماد، من ليضحكوا النار،
وغريهما ومطيع بشار عند حماد هجاء يقف ولم وتهاجيا، حماد، لذلك فاغتاظ إليه،
جميًعا هؤالء تجاوز وإنما األحوال، اقتضت كلما يهجوهم كان الذين الناس أفراد من
جارية له وكانت وملطيع، لحماد صديًقا كان عون، بأبي يعرف الكرخ أهل من رجٍل إىل
فتسامع حني، إىل حنٍي من يلقاها وكان بها، ويَجنُّ يحبها، حماد كان جوهر، تسمى
حماد فأنكر حماد؛ عن فحجبها الحديث، هذا سيدها وكره فيه، وتحدثوا بذلك، الناس

وأقذع. هجائه يف فأرسف الرجل، وهجا ذلك،
… سبيل روايته إىل فليس شيئًا، الهجاء هذا من لك أروي ولست

الزهد، وأهل بالنساك بل وحدهم، ومداعبيه بأصحابه ال الذرع ضيق حماد وكان
يحيى مع أم حنيفة أبي مع وقعت له؛ قصٍة يف الرواة ويختلف وانتقصوه، له عرضوا إذا
ينتقص وأخذ نسك ثم لحماد، صديًقا كان فقد القصة هذه صاحب يكن ومهما زياد؟ بن
فكتب يقبل، فلم انتقاصه، عن يقلع لعله به، ويرفق يالطفه كذلك حماد وأخذ حماًدا،

إليه:

ال��ِق��َالِص ��َرِة ال��ُم��َض��مَّ َع��َل��ى ـ��َك ـْ إَِل��ي�� َدَل��ِج��ي تَ��ذُْك��َرْن َه��ْل
ال��رَّص��اِص أَب��اري��ِق ِم��ْن خ��ذُ ْ وت��أ تُ��ع��ط��ي��ن��ي أَي��اَم
وان��ت��ق��اِص��ي َش��ت��ِم��ي ِب��َغ��ي��ر ـ��ُم ـْ يَ��ِت��م�� َال نُ��ْس��ُك��َك ك��اَن إِْن
ال��خ��الِص م��ن��زل��َة ت��ن��ال ك ذا ب��غ��ي��ر ل��س��َت ُك��نْ��َت أَْو
ال��ِق��ص��اِص ِم��َن األَم��اِن ك��لَّ آِم��نً��ا ف��اْش��تُ��ْم ف��ع��ل��ي��ك
واْألَق��اِص��ي اْألََدان��ي ف��ي ل��َك بَ��َدا م��ا ِب��ي وُق��ْم واْق��ُع��ْد
ال��م��ع��اِص��ي ع��ل��ى ال��م��ق��ي��ُم وأَن��ا َزكَّ��يْ��تَ��ن��ي ف��َل��َط��ال��م��ا
ُم��ن��اِص ع��نِّ��ي ُم��ن��اض��ٌل ُت ذُِك��ْر إذَا أَن��َت أَي��ام
ال��ِح��راِص م��ن ال��ُم��وب��ق��اِت ِب ارت��ك��ا ع��ل��ى وأَن��َت وأَن��ا
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فلم به، اتصل الشعر هذا إن زياد: بن يحيى إىل القصة هذه يضيفون الذين ويقول
فيه: حماد فقال عليه، ونعيًا حماد، يف طعنًا إال يزده

ال��ك��اف��ِر ب��اْل��ف��تَ��ى ي��ح��ي��ى ول��يْ��س إِي��م��انُ��ُه يُ��ْع��َرُف ُم��ْؤِم��ٌن ال
ل��ل��ظَّ��اِه��ِر ال��ب��اِط��ِن م��خ��ال��ُف ن��اس��ٌك ظ��اه��ره ُم��ن��اِف��ٌق

خاف األبيات تلك قرأ ملا إنه فيقولون: حنيفة، أبي إىل القصة يضيفون الذين أما
شتمه. عن فأقلع حماد، من

لوصفته يزيد، بن والوليد مطيًعا شخصت كما حماًدا أشخص أن أحببت أني ولو
يف بالرصاحة ثم إليه، واإلرساع االنتقام، وحب الخلق، وسوء الطبع، بحدة يشء كل قبل
الناس أريض يعنيه ال عنه، واالنرصاف النفاق، وبكره العمل، وبني بينه واملالءمة القول،
وبحثه القول، بفاحش وكلفه وإقذاعه، ومضيه اللسان بحدة ثم عليه، سخطوا أم عنه،
فلسفة ذلك يتخذ أنه عىل ال وازدرائهم، الناس من بالسخرية ثم وأقبحه، أسوئه عن
من وسيلة ذلك يتخذ أنه عىل بل نواس، وأبي ومطيع كالوليد الحياة، أصول من وأصًال
إىل أودعته الطرق، عليه وأِخذَْت املذاهب، عليه ضاقت كلما بها يخلص الشعراء، وسائل
التناقض، عن واالنرصاف الوفاء، من الناس به يحفل بما يحِفل حماد يكن لم حاجة، ذلك
رضورة، تضطره أو فرصة، له تسنح أو حاجة، له تبدو حتى مخلًصا صديًقا كان وإنما
يف منه العداء يف وإخالًصا صدًقا أقل ليس هو وإذا عداء، إىل استحالت قد صداقته فإذا
الخالف كان ثم جوائزه، ونال صديًقا، واتخذه زياد، بن يحيى مدح فقد والحب؛ املودة
رفًقا، وال رحمة الخصومة يف يعرفا فلم اختصما، ثم وصافاه، بشاًرا وصادق فهجاه،
غالم ويف مرة، امرأة يف اختصما ثم عليه، الثناء يف وأكثر ومدحه، وأحبه مطيًعا وصاىف
الرب عىل ورضوراته شعره يؤثر كله هذا عىل وكان هجائه، يف وأقذع فهجاه أخرى، مرة
قافية اسمه وجعل حشيش، له: يقال رجًال يوم ذات هجا معاملتهم، يف والعدل بالناس،
أهل من رجًال هذا بحيش وكان ببحيش، فشبهه ذمه يف يبالغ أن وأراد الشعر، لهذا
له، جزع الشعر هذا الرجل قرأ فلما حماد، يعرفه وال حماًدا، يعرف ال وادًعا البرصة،
بأس ال معتذًرا: ضاحًكا له فقال حماًدا، فعاتب الكوفة، بلغ حتى البرصة من وسافر

إليه. أعود ولن القافية، آثام من هذا فإن عليك؛
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بالزندقة، واشتهاره وفسقه مجونه عىل حماد، استطاع كيف هذا بعد تسأل لعلك
والحكام؟ الخلفاء غائلة حياته عىل يأمن أن األمصار، ووجوه الناس، أعراض من ونيله
أمرائهم، من بأمري العباسيني أيام متصًال كان حماًدا أن وهو يسري، ذلك عن والجواب
غائلة، كل به التصاله فأمن ونادمه، أدبه إنه قالوا: السفاح، العباس أبي بن محمد هو
كما خليًعا، هذا محمد كان فقد جساًما؛ خطوبًا عليه جر هذا بمحمد اتصاله أن عىل
ويؤثر محمًدا، يكره املنصور وكان أيًضا، خليًعا مطيع حامي املنصور بن جعفر كان
الخالفة، عن إقصاءه ويريد جعفًرا، ابنه يزدري املنصور كان كما بالخالفة، املهدي عليه
عمه واله فلما العلويني، أرشاف من عيل، بن سليمان بنت زينب يعشق هذا محمد وكان
بها، وهياًما لها، حبٍّا الرفض فزاده خطبته، تقبل فلم هذه، زينب خطب البرصة املنصور
حماد وجعل حماد، ونديمه مؤدبه إىل فلجأ الشعر، يجيد يكن لم أو شاعًرا، يكن ولم
ونسبه الشعر، هذا وانترش حماد، بغزل يغنيه الوادي َحَكٌم وجعل صاحبته، يف له يتغزل
كان سليمان بن محمد زينب أخا ولكن آخر، حينًا حماد وإىل حينًا، محمد إىل الناس
عاش ما آمنًا حماد وظل ليقتلنه، وحلف وتوعده، حماد عىل فغضب األمر، جلية يعلم
خصمه، وعيِد من وأشفق حماد، فاضطرب مات، محمًدا ولكن العباس، أبي بن محمد
جيًدا كثريًا شعًرا وقال به، واستجار هذا، خصمه أبي سليمان قرب إىل لجأ إنه ويقولون:
بدمه ليسقني أقسم وإنما له، يَْرِث ولم عليه، يعطف فلم سليمان، بن محمد به يستعطف
املنصور، بن بجعفر فاستجار بغداد، وصل حتى حماد، فهرب الرواة: قال أبيه، قرب
محمد يزدد فلم وأجاد، هجائه يف وبالغ فهجاه سليمان، بن محمد يهجَو أن عىل فأجاره
غيلة، فقتله مواليه، أحد محمد إليه فأرسل األهواز، يف حماد وكان قالوا: عليه، سخًطا إال
حماد يكن ولم بشار، إىل نعيه ووصل عليه، طالت علة أصابته وإنما يقتل، لم ويقال:

بشار: فقال مات، قد

ال��ن��ار إِل��ى ص��اَر ل��ك��ن��ُه ِب��ِه َل��َه��ْونَ��ا ح��م��اد ع��اَش َل��و

فقال: عليل، وهو حماًدا البيت هذا فبلغ قالوا:

ال��ب��اري ال��خ��ال��ُق ب��ران��ي ـ��َش��ر ـْ ولِ��ل��ش�� نَ��ع��اِن��ي ��اًرا بَ��شَّ نُ��بِّ��ئْ��ُت
ال��ن��ار إِل��ى ِص��ْرُت ول��و ن��ع��ْم أَه��ُج��ه ول��م ِم��تُّ ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
��اِر بَ��شَّ س��ابَّ ي��ا ِل��ي: ي��ق��ال أْن ِم��ن أَخ��َزى ه��و ِخ��ْزٍي وأَي
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حماد مع بشار فدفن املهدي، قتله حتى كان، ما بشار أمر من وكان حماد، مات ثم
له: يقال بشاًرا، يهاجي كان البرصة، شعراء من شاعر بهما فمر قالوا: واحد. مكاٍن يف
طائفة رأي فيهما تخترص التي األبيات، هذه وقال قربيهما، عىل فوقف الباهيل، هشام أبو

املعارصين: من

داِر ف��ي ج��اريْ��ِن ف��أَص��ب��ح��ا َع��ْج��َرٍد ق��ف��ا األَع��م��ى تَ��ِب��ع ق��د
��اِر وبَ��شَّ ح��م��اد ب��ُق��رْب م��ْرح��بً��ا ال األَرض ب��ق��اع ق��ال��ْت
ال��ج��اِر! إل��ى ال��ج��ار أَب��َغ��َض م��ا ت��ج��اف��ي��ه��م��ا ب��ع��د تَ��َج��اورا
ال��ن��ار ف��ي وال��ك��اف��ُر ال��ن��اِر، ف��ي م��ال��ك يَ��َدْي ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ص��ارا
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الخليع1 الضحاك بن حسني

شعراء يف نظريه انقطع ربما الظرف، شديد ظريف شاعٍر عن أحدثك أن اليوم أريد
غري اللفظ، يف الفحش قليل املجون، يف وإرسافه ظرفه مع وهو كله، العبايس العرص
يعرض وإنما إليها، يقصد وال يتخريها ال املنكرة، واأللفاظ اآلثم القول عىل متهالك
اللفظ نقاء عىل وحرصه حاشيته، ورقة ظرفه عىل وهو اضطراًرا، إليها اضطر إذا إليها
موفق بحث، إذا مظفر فكر، إذا مجود الكلمة، لهذه الصحيح باملعنى شاعر وطهره،
لفٍظ يف التكلف يعرف ال غلظة، وال جفوة غري يف الرصني، واألسلوب املتني، اللفظ إىل
ال املادة، غزيرة غنية مرسلة، سهلة وسجيته سجيته، مع لسانه ينطلق وإنما معنى، وال

كالل. أو إعياء ينالها وال تنضب، تكاد
العابسة، وال باملظلمة ليست مبتسمة، وعظات عرب ولكنها وعظات، ِعَربٌ كلها وحياته
من تجد تكاد ال ولعلك سبيًال، قلبك إىل واألىس للحزن وتجعل وتنفرك، تردك بالتي وال
تنتهي، أن إىل تبتدئ منذ مبتسًما فتظل أخباره تقرأ مثله، رجًال العرص هذا شعراء
إىل حنٍي من الضحك يف اإلغراق إىل االبتسام تجاوزت وربما تقطب، أو تعبس أن دون
سحابة طريقك يف اعرتضتك وربما الشديد، الحزن إىل االبتسام ترتك لن ولكنك حني،

.١٩٢٤ أبريل ١٣٤٢ / ٢٣ سنة رمضان ١٩ يف بالسياسة نُرشت 1
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ابتسامتك، تزيل أن من أضعف فهي هينة، هادئة رقيقة السحابة هذه ولكن محزنة،
من وألوانًا الشعراء، من طبقات وعارص كاد، أو املائة بلغ رين، املعمَّ من الشاعر وكان
واختلفت الناس، تغري املبتسمة، الوادعة بشخصيته محتفًظا ظل ولكنه الخلفاء، حاشية

يتغري. لم واحًدا هو وظل الظروف،
أن أحسب وما فيه، مرسًفا املجون، كثري وكان بالخليع، يعرف كان بل خليًعا، كان
املجون، يف وإرسافه خالعته عىل ولكنه مأثم، يف عليه تفوق أو لذة، إىل سبقه نواس أبا
وجودة العنرص، وطهارة الُخلق، كرم من بيشءٍ حياته طول احتفظ اللذات، عىل وتهالكه
ترتك أن دون تزلًقا، وأخالقه نفسه عىل تتزلق واآلثام اللذات هذه كانت كأنما األصل،
بالعبث، اململوءة وأيامه الساهرة، لياليه ترتكها التي اآلثار كانت وإنما باقيًا، أثًرا فيها

منها. طرٍف عىل سأظهرك التي الحلوة، الجميلة األشعار هذه
الذين الشعراء، من كغريه الرجل هذا يكن فلم كلها، عربة كانت حياته إن قلت:
كان وإنما الحيلة، وحسن التلطف وبعد والكد، الجهد بعد الخلفاء إىل يصلون كانوا إنما
وربما الخاصة، حياتهم يف ويتدخل ويرافقهم، يعارشهم شديًدا، اتصاًال بالخلفاء متصًال
ويبذلون عرشته، عىل ويحرصون عنه، يبحثون الخلفاء وكان ينبغي، مما أكثر إىل تدخل
يف القرص لحياة مرآة أكثره أو كله شعره وكان والعطاء، اإللحاح من قليل غري ذلك يف

الخلفاء. من قليلة غري طائفة أيام
فذهب افرتقا، ثم ومالهيها، مجالسها إىل مًعا واختلفا البرصة، يف نواس أبي مع نشأ
نواس أبي عىل قصرية مدة تميض تكد ولم البرصة، يف هو وأقام بغداد، إىل نواس أبو
الناس، وأرشاف باألمراء اتصل ألنه العراق؛ أهل به وتسامع صوته، بعد حتى بغداد، يف
صاحبه، فغبط البرصة، يف الحسني إىل ذلك الهواء وحمل مكانته، وعليت قدره، فارتفع
مجالس إىل واختلف أرشافهم، من وتقرب الناس فمدح بغداد، إىل وانتقل أثره، وقفا
أمره، عظم أن إال هي وما اللذات، رضوب ويف الخمر، يف الشعر وقال ومالهيها، بغداد
بأبناء اتصل وإنما الرشيد، إىل يصل لم ذلك مع ولكنه وزعماؤها، بغداد أهل به وتسامع
كما إال بالرشيد نواس أبو اتصل وهل قليًال؟ إال بالرشيد نواس أبو اتصل وهل الرشيد،
نالتهم إذا حتى فيه، ويحتالون ذلك، إىل يقصدون كانوا الذين الشعراء، به يتصل كان
ذلك لهم! أتيح ما جوائزه من نالوا وقد وانرصفوا شعرهم، الخليفة أنشدوا الحظوة هذه
الرشيد؛ ملصاحبة يصلحون الذين هؤالء من يكونا لم الضحاك بن والحسني نواس أبا أن
قوام يكونا لم ولهوه الرشيد عبث ولكن اللهو، وحب العبث من يشءٍ الرشيد يف كان فقد
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الذين من والحسني نواس أبو يكن ولم النفس، عىل الرتفيه من رضبًا كانا وإنما حياته،
من األمراء عند نفقت وإنما الرشيد، عند بضاعتهما تنفق فلم اللهو، لغري يصلحون
فاتصل نواس أبو فأما وأرشافها، الدولة رؤساء من الوزراء، وأشباه الوزراء وعند أبنائه،
بطائفٍة واتصل للعهد، وليٍّا كان حني باألمني، شيئًا واتصل وبنيه، الربيع بن بالفضل
أبناء من أمريين لخدمة ينقطع كاد أو فانقطع الحسني وأما املالك، البيت أمراء من
البطالة من رضبًا حياتهما كانت وإنما فيه، طمع وال امللك، من حظ لهما يكن لم الرشيد،
عيًدا حياتهما جعل ما اللذة وأسباب الثروة من عليهما وفر قد هللا وكان االضطرارية،
اتصاًال متصًال الحسني وكان الرشيد، بن عيىس وأبو الرشيد، بن صالح وهما متصًال،
الحسني اتصل ثم والنهار، الليل معه يميض ويكاد ويساقيه، ينادمه بصالح، ا خاصٍّ
يشءٍ إىل والخلفاء، الشعراء بني ما عالقته تجاوزت حتى به، صلته واشتدت باألمني،
ولكنا لنديمه، األمني إخالص بلغ حدٍّ أي إىل ندري ولسنا القوية، واملودة الصداقة يشبه
هذا من أظهرت األمني أيام أن ونعلم حد، له يكن لم لألمني الحسني إخالص أن نعلم
يكون كيف يعرف رصيًحا، الخلق متني وفيٍّا، رجًال اللذة عىل املتهالك الخليع الشاعر
ذلك سبيل يف ويتعرض أصحابه، ويؤيد لحزبه، يتعصب وكيف السياسيني، األنصار من
ظهر حني املأمون، عىل وزراية لألمني، تعصبًا الناس أشد من الحسني كان للخطر،
جيوش ووصلت املحنة، اشتدت ثم حد، غري إىل ذلك يف واندفع األخوين، بني الخالف
يكن ولم يفزع، ولم الحسني يََخِف فلم أشكالها، أشنع الحرب وأخذت بغداد، إىل املأمون
الحرب، هذه أخبار يتلقط كان ولقد والنعمة، اللني أيام يف منه لصاحبه انتصاًرا أقل
مشجًعا، مهنئًا األمني إىل فحمله وأرسع به، ابتهج خرب أخبارها من إليه وصل إذا حتى

األبيات: هذه ذلك يف شعره من الفرج أبو لنا روى

وال��ن��ْص��َرْه ال��ع��زَّ تُ��ْع��َط ب��ال��ل��ِه ِث��ْق ال��ل��ِه أم��ي��َن
ال��ق��درْه ذُو ال��ل��ُه َك��َالَك ال��ل��ِه إِل��ى األَم��ر ِك��ل
ال��َف��رَّْه َال وال��َك��رَُّة ال��ل��ه ب��ِإذِن ال��ن��ص��ُر ل��ن��ا
بْ��َرْه وال��دَّ ��وءِ ال��سُّ يَ��وُم ـ��ك أَع��داِئ��ـ ول��ل��ُم��رَّاِق
ُم��رَّْه ط��ع��ُم��ه��ا َك��ري��ٌه ال��م��ْوَت تُ��وِرُد وك��أٌْس
ال��ِح��رَّْة ِب��ِه��ُم ف��ك��انَ��ْت وَس��َق��يْ��نَ��اُه��ْم َس��َق��ْونَ��ا
م��رَّْه َوَل��نَ��ا َع��َل��يْ��نَ��ا أَح��ي��انً��ا ال��ح��رُب ك��ذاك
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عقبيه، عىل ينقلب ولم يضعف، ولم الحسني يَهن فلم الكارثة وكانت األمني، قتل ثم
بالجيد الرثاء من لسانه وانطلق حزن، بعده ليس حزن ملكه وإنما املنترص، يتملق ولم
الالذع بالهجاء أيًضا لسانه وانطلق األكباد، له وتتفطر القلوب، له تتقطع الذي املؤلم،
ذلك، يف ولج الناس، استعداء عن عجز أن بعد عليهم، هللا واستعداء وأصحابه، للمأمون
هجاء إال الحسني يزدد فلم العراق، يريد خراسان من املأمون نهض حتى فيه، وألح

نصحه. يف وألحوا عليه، وأشفقوا أصحابه، له رق حتى لألمني، ورثاء للمأمون،
أرثي أن عىل عازًما «كنت القول: بهذا نفسه عن تحدث الحسني أن الفرج أبو روى
إليك أنا حسني، يا يل: فقال العتاهية، أبو فلقيني لوعتي، وأشفي كله، بلساني األمني
أطلقت قد أنك إال ترثيه، بأن لحقيق وإنه األمني، من مكانك علمت وقد محب، ولك مائل،
عليه، وتحريًضا له، وثلبًا لغريه، هجاء صار بما له، والوجع عليه، التلهف من لسانك
أن عىل أتجرس ويحك يا نفسك، عىل فأبِق عليك، أقبل قد العراق إىل ُمنَْصبٌّ املأمون وهذا

تقول:

ُه��تُ��ف ص��وارٌخ وال��م��ح��ص��نَ��اُت نَ��َف��ال أَب��ي��ه��ُم َح��ري��َم تَ��َرُك��وا
َش��َرُف ل��ه��ْم ي��ب��ق��ى وأَن ِع��زٌّ ل��ُه��ْم ي��دوَم أَن ب��ع��َدك ه��ي��ه��اَت

قد أنه فعلمت منك، فرط ما وتالَف عنك، انترش ما واطو لسانك، غرب أكفف
أنجو.» كدت وما برأيه فنجوت القول، وقطعت الخري، فجزيته نصحني،

كثري، رش املأمون من ألدركه الحسني عاش كما عاش لو نواس أبا أن يف أشك وما
للمأمون بغًضا أشد نواس أبو يكن ولم الحسني، من لألمني حبٍّا أقل نواس أبو يكن فلم
فمثلت األمني، بها يرثي نواس أبو قالها التي القليلة األبيات هذه تذكر وأنت الحسني، من

القائمة: الدولة لهذه وبغضه الراحلة، الدولة لهذه حبه تمثيل أحسن

ن��اش��ُر ال��م��ن��ي��ُة ت��ط��وي ل��م��ا ول��ي��س م��ح��م��د وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ال��م��وُت َط��َوى
أُح��اِذُر ع��ل��ي��ه ش��يءٌ ل��ي ي��ب��ق ف��ل��م َوْح��َده ال��م��وت أَح��ذَُر ع��ل��ي��ه وك��ن��ت
آخ��ُر ال��ده��َر ل��ه��ا م��ا ن��ف��س أَح��ادي��ُث ت��س��ت��دي��م��ه��ا َع��بْ��َرٌة إِال وص��َل ف��ال
ال��م��ق��اب��ُر أْح��بُّ م��م��ن ع��ِم��َرْت ل��ق��د أُِح��بُّ��ُه��ْم ال ب��م��ن دوٌر َع��ِم��َرْت ل��ئ��ن
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من أبلغ أتجد وحدثني: الدولتني؟ يف ورأيه لألمني، الحسني رثاء إىل هذا بعد فانظر
معرتف السياسة، يف منهزم أيستطيع وحدثني: السياسية؟ الهزيمة وصف يف الشعر هذا

الكالم: هذا من بخري موقفه يصف أن بهزيمته

ي��ك��وُن ف��ك��ي��ف ن��ج��ُم��ه َه��َوى َم��ْن ف��ق��ل��ن��ا: ن��ح��ُن؟ َك��ي��َف أَْن س��أَل��ون��ا
نَ��ْس��تَ��ِك��ي��ُن ِل��َري��ب��ه ف��َظ��ْل��ن��ا ـ��ِر ـْ ال��دَّه�� َح��َدُث أَص��اب��ن��ا ق��وٌم ن��ح��ُن
األَم��ي��ُن م��ن��ا وأَيْ��َن ن��ف��س��ي َل��ْه��َف إِي��ابً��ا األَم��ي��ن م��َن ن��ت��م��نَّ��ى

يقصد ال ولم نواس، أبي شعر من لك رويت بما تذكر التي األبيات هذه إىل وانظر
عدوٍّا كان وكالهما له، مؤثًرا لألمني، محبٍّا كان وكالهما واحد، معنى إىل الشاعران

بغضه: يف مرسًفا للمأمون،

ال��ج��س��اِم واألَي��ِدي ال��ل��ِه َم��ع��اذَ ن��ف��س��ي ع��ن��َك م��ح��م��د ي��ا أَُع��زِّي
ال��ِح��م��اِم ي��وم ل��ي ع��ن��ك وداف��ع ي��م��وت��وا ل��م ق��وٌم م��ات ف��ه��الَّ
س��َق��اِم ِم��ْن ب��ق��رب��ك اس��ت��ش��ف��ى أَو ُغ��نْ��م��ا م��ن��ك ص��ادف ال��م��وت ك��أَنَّ

البيتني: هذين واقرأ

ال��تَّ��َل��ُف ل��غ��ي��رك وك��ان أَب��ًدا ف��اَق��ِت��ن��ا ِل��َس��دِّ بَ��ِق��ي��َت َه��الَّ
ال��َخ��ل��ُف ب��ع��َدَك يُ��ْع��ِوُز ول��س��ْوَف س��َل��ُف��وا خ��الِئ��ًف��ا َخ��َل��ْف��َت ف��ل��ق��د

فقد الشاعر؛ عىل شديدة موجدة املأمون نفس يف تركا البيتني هذين أن ويظهر
أهل من نفر له يسمى أن طلب بغداد إىل وصل ملا املأمون أن األرشس بن ثمامة تحدث
البيتني، هذين فذكر الحسني، منهم قوم، له فسمي جلساء، له يتخذهم واألدب، الشعر
طوال فيها فأقام البرصة، إىل الحسني وانحدر ثمامة: قال الطريق. يف إال يراه ال وأقسم

املأمون. أيام
فتوسل ذلك، من وأشفق عليه، املأمون بسخط ضاق الحسني أن يتحدثون والناس
مسعدة، بن عمرو منهم القوم أرشاف من نفًرا إليه ووسط مختلفة، بوسائل املأمون إىل
وصل أن إال املأمون من يبلغ فلم الحسني، روح أنا فيه أجد ال بشعٍر استعطفه أو ومدحه،
هذه أصحت وسواء القرص، إىل االختالف يف له يأذن أن كله اإلباء أبى ولكنه أرزاقه، له
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أخيه، ويف فيه قال ما مع املأمون، أيام الحسني حياة يف فإن تصح؛ لم أم كلها األخبار
السياسيني، خصومه عن واإلغضاء العفو وسعة الحلم من املأمون به اتصف ما عىل آية
ينادم كان أيام تعود ما عىل واللني السعة من تكن لم املأمون أيام الحسني حياة ولكن
األمراء أبواب دونه وأغلقت بغداد، به ضاقت فقد الرشيد؛ بن صالح ويصاحب األمني،
بعض عليه وأشفق ماله، صلب من البرصة يف يعيش أن إىل واضطر الناس، وزعماء
النفقة، وكثرة األرزاق، انقطاع مع حاله» «تميش كيف وسألوه ذلك، يف وحدثوه أصحابه،

لألمني. الخاصة الحياة ألوان من لوٍن عىل يظهرنا لذيذًا، قصًصا عليهم فقص
أن دون وينفق يعيش ذلك مع ولكنه الحياة، يف مشقة يجد أنه لسائله الحسني زعم
ذلك يسمها، لم له وجارية األمني صالت من ويعيش ينفق إنما وهو املسألة، إىل يحتاج
ثقته موضع الرجل عشري وأن وعشريه، صديقه أنه له فزعم يوم، ذات دعاه األمني أن
لجمالها فتنته جارية لألمني وكانت يخفيه، أن يجب بيشءٍ محدثه وأنه وأمنه، ورسه
األمني عىل تنغص فكانت فيه، مرسفة الدل، كثرية متجنية، كانت ولكنها غنائها، وحسن
هذا يلقي أن الحسني وكلف درًسا، عليها يلقي أن وأراد منها، بذلك األمني فضاق صفوه،
إجادة وال جماًال تبلغها ال أخرى، وجارية الجارية هذه سيدعو أنه للحسني زعم الدرس،
الجميلة غنت إذ ويتثاقل يفرت أن الحسني إىل وطلب تغنيا، أن وسيأمرهما الغناء، يف
األخرى، غنت إذا ثيابه، ويشق والهيام الجنون ويظهر ويرشب يطرب وأن املحسنة،
األمني، إىل وخال بالطاعة، فوعد يشقه، ثوب لكل ثوب مائة ووعده حرج، كل من وأعفاه
سيما وال صادًقا، رجًال وكان فتيٍّا، الحسني وكان املحسنة، فغنت الجاريتان، وجاءت
أومأ وكلما واإلعجاب، الرضا يظهر أخذ وإنما بالوعد، يفي أن يستطع فلم رشب، إذا
والطرب، الرسور يتكلف فأخذ األخرى، غنت ثم وإعجابًا، رًضا إال يزدد لم األمني إليه
يصيح، هو وإذا طار، قد لُبُّه فإذا رشابه، الحسني واستأنف غناءها، املحسنة واستأنفت
ولذته، بطربه شغل يف عنه الحسني ولكن العبوس، ويظهر ويقطب، يشري األمني وإذا

عنه. فحجب أمر ثم برجله، َفُجرَّ بالحسني وأمر األمني، ضاق حتى
النكبة، هذه سبب عن ويسألونه له، ويرثون الحسني، عىل يعطفون الناس وأخذ
شهر، ذلك دون ومىض املؤمنني، أمري فقومني األدب، فأسأت النبيذ، عيل تحامل فيقول:
الحجرة، تلك يف إليه ويخلو حسنًا، لقاء يتلقاه األمني وإذا القرص، إىل الحسني ُدعي ثم
ما إىل انتهت قد وأنها صلح، قد الجارية هذه أمر أن الحسني وينبئ املغنية، ويدعو
دينار، آالف عرشة الحسني ومنح شفاعتها، فقبل عنده، للحسني شفعت قد وأنها يحب،
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يميض كان فما للحسني الجارية هذه صالت اتصلت ثم املقدار، هذا دون هي ومنحته
عليه. املأمون سخط أيام ذلك من يعيش فهو وألطافها؛ هداياها إليه تنتهي حتى أسبوع،
بغداد، إىل فعاد للحسني، الدهر ابتسم حتى تنقيض تكد لم املأمون أيام أن عىل
حظوة، تعدلها ال حظوة جميًعا عندهم له وكانت واملتوكل، والواثق باملعتصم واتصل
حبٍّا يحبه كان فقد الواثق، سيما وال الشعراء، من غريه عىل جميًعا عندهم مقدًما وكان
بينه يقع كان وما الخاصة، حياته يف لرسه موضًعا ويتخذه منادمته، إىل ويطمنئ شديًدا،
الخلفاء هؤالء مع وله والصدود، الهجر وألوان واملزاح، املجون رضوب من جواريه وبني

الفرج. أبو روايتها يف تبسط حلوة، أخبار جميًعا
باألمني اتصل ثم الرشيد، أبناء من باألمراء اتصل قد الشاعر هذا أن ترى فأنت
هؤالء أيام تطورت القرص حياة أن تعلم وأنت الخلفاء، من واملتوكل والواثق واملعتصم
وخلفائه باملعتصم وأحاط تغري، قد نفسه الحكم مستقر إن بل قليل، غري تطوًرا الخلفاء،
فكان تطور، نفسه الشعر أن تعلم وأنت واملأمون، باألمني يحيطون كانوا الذين غري قوم
أن استطاع قد شاعرنا ولكن مختلفة، وجوٍه من الثاني، القرن يف غريه الثالث القرن يف
من يغري أن دون والجد، الهزل شعره من وينشدهم ويمدحهم الخلفاء، هؤالء يعارش

كشخصيته؟! قوية شخصية يغري أن عليه اليسري من كان وهل شيئًا، شخصيته
يف نجتهد أن الضحاك بن الحسني لشخصية عرضنا وقد الخري من يكون وقد
وقد عارصوه، الذين الشعراء من مكانه لتعرف ما، صورة منها نعطيك وأن وصفها،
من يشء ينقصه ولكن مقاربًا، تصوًرا الشاعر هذا فتصوروا هذا، إىل القدماء سبقنا
الخلط هذا يف وأرسفوا نواس، أبي وبني بينه خلطوا قل: أو نواس، بأبي شبهوه الدقة،
نواس أبي ديوان يف تجد أنك الحق ويف صاحبه، شعر منهما لكل رووا حتى أحيانًا،
يكن ولم نواس، بأبي أشبه هو شعًرا الحسني أخبار يف وتجد بالحسني، أشبه هو شعًرا
اشتد اللذين الرجلني هذين بني التفرقة إىل يصلون بحيث البحث وقوة الدقة من القدماء
النقد، يف مهارة الناس أشد عىل عسرية بينهما التفرقة أصبحت حتى التشابه، بينهما
نواس أبو وكان نواس، أبا يشبه أنه يعلم نفسه الحسني وكان األدبي، البحث يف وتعمًقا
لم أدبي، شديد تنافس بينهما كان ولكن مودة، بينهما وكانت يشبهه، الحسني أن يعلم
دون أحيانًا، التنابذ وإىل الخصام، إىل بهما انتهى وإنما نعلم، فيما رش إىل بهما ينته
من يخلو ال الحسني وكان بصاحبه، أحدهما يوقع أن ودون الهجاء، بينهما يتصل أن
يف ويعبث يلهو كان وإنما فيلسوًفا، يكن لم الصدر، وضيق الغضب، إىل ورسعة حمق
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فلسفته وأن فلسفة، من يخلو يكن لم أنه رأينا فقد نواس أبو أما ومذهب، فلسفة غري
من بحياتهم، يتصل وبما بهم، والعبث منهم، والسخر الناس، ازدراء عىل تقوم كانت
ويغيظه، منه، ويسخر صديقه، بالحسني يعبث فكان وقواعد، نظم ومن وعقائد، أصول
الحسني وكان نفسه، الحسني إىل ويعلنه إعالنًا، يعلنه وإنما يتكلفه، وال ذلك يخفي ال
ويتحدث الشتم، أقبح وجهه يف نواس أبا يشتم أن إال لنفسه شفاء يجد ال ولكنه يغتاظ،

بذلك. الناس إىل
كان بل وحدها، والحياة واألخالق الدين يف العبث يستبيح نواس أبو يكن ولم
يرى وكان يشء، كل يف بالخري نفسه يؤثر كان أيًضا، والشعر األدب يف العبث يستبيح
آيات إىل جميًعا الشعراء يسبق أن خليق فهو مجيًدا شاعًرا كان وإذا مجيد، شاعر أنه
للحسني كانت فقد الحسني؛ إال جميًعا يسبقهم وكان الخمر، ووصف املجون يف الشعر
الحسني ولكن إليها، وسبق بها، ظفر لو نواس أبو يتمنى جياد، وألفاظ معاٍن الخمر يف
إذا نواس أبو فكان نواس، أبي وغري نواس أبا ينشدها وكان السابق، الظافر هو كان
من الشعر بهذا أحق أنه وزعم عليه، الحسني حسد فاستحسنه، هذا من شيئًا سمع
إليه ويعود الحسني، عن ينرصف ثم هو، ليقوله إال يخلق لم الشعر هذا وأن الحسني،
«دع وقال: نواس، أبو ضحك غضبًا الحسني أظهر فإذا لفظ، يف وصاغه معناه أخذ وقد
من نفسه نواس أبو أراح وربما حي.» وأنا الخمر يف يشء لك يُروى ال فوهللا هذا! عنك
القصيدة وتناقلوا الناس، وصدقه لنفسه، برمتها القصيدة فزعم والرسقة، النقل عناء

له. أنها عىل
من نواس وأبي للحسني كان ما لنا يمثل وهو الكثري، باليشء هذا من الرواة تحدث
ولكنه واللهو، األدب يف اإلخاء ومن العرشة، حسن من بينهما يجمع كان وما الخلق، لني
الذي التشابه هذا لنا يمثل األدبي، البحث وجهة من يعنينا الذي هو آخر، شيئًا لنا يمثل
عىل متهالكني املجون، يف مرسفني الرجالن كان فقد وشعريهما؛ الرجلني طبيعة بني كان
ال؟! ولَِم مقاربًا، أو واحًدا ذلك يف مذهبهما وكان آالتها، وذكر بوصفها مشغوفني الخمر،
هذا شعر عىل جميًعا يَْعدوا ألم يزيد؟ بن الوليد هو واحد، بأستاذ جميًعا يتأثروا ألم
الحياة بهذه جميًعا يتأثرا ألم ثم أيًضا؟! األدب يف وُظلم السياسة يف ُظلم الذي امللك،
والوزراء؟ األمراء وقصور باألمني جميًعا يتصال ألم ثم البغدادي؟! اللهو وهذا البغدادية،
املعنى، يف وظاهر اللفظ، يف ظاهر يحقق، أن أراد ملن ظاهر الرجلني بني فالفرق ذلك ومع
محبٍّا للخمر، وصاًفا شاربًا، ماجنًا، كالحسني؛ نواس أبو كان أيًضا، الطبع يف وظاهر
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ويتخذهما والتهتك، باالستهتار يتمدح متهتًكا، مستهرتًا جهة من كان ولكنه للغلمان،
شعره، يف متسفًال والتهتك، االستهتار هذا بحكم أخرى، وجهة من وكان ودينًا، مذهبًا
عىل نفسه يرسل وكان الناس، وأرشاف واألمراء الخلفاء إىل تحدث إذا اإلجادة يتكلف ال
الدهماء إىل يتحدث كان ولكنه الناس، وأواسط واألدباء الشعراء إىل تحدث إذا سجيتها
هؤالء، إىل تحدث إذا يتبسط فكان واألديار، الحانات وغلمان الرقيق من طبقات وإىل
اللفظية، اإلجادة الحرصعىل يستطيع يكن فلم سكران، وهو الشعر يقول ما كثريًا وكان
وأصحاب اللغة أهل إىل اإلساءة يتعمد فكان السخر، شديد ساخًرا نواس أبو كان ثم
اللغة يتجاوز ال ذلك مع وهو أصولهم، من لهم ويسخر قواعدهم، عليهم فيحرف النحو،

فيها. الصواب وجه وال
مقصوًرا والكتاب، والوزراء والخلفاء باألمراء متصًال حياته طول فكان الحسني أما
يضطر كان عما بمعزٍل فكان منهم، بمحٍرض أو لهم، إال الشعر ينظم يكاد ال عليهم،
الحسني وكان الرقيق، وسفلة الناس، ودهماء العامة إىل التحدث من نواس، أبو إليه
تصلح التي النقية، املختارة اللغة هذه يصطنع أن إىل مضطرٍّا القصور من منزلته بحكم
وأساليبه، ألفاظه عىل والرصانة املتانة وغلبت شعره يف جدٍّا الفحش فقل لألرستقراطية،
أن يعنيه يكن ولم مذهبًا، السخرية يتخذ الحسني يكن لم ثم معانيه، عىل الجودة وغلبت
النحو، وأصحاب اللغة أئمة يغيظ أن يعنيه يكن ولم الصالح، ورجال الدين أهل يغيظ
أبي من أقل يكن ولم نواس، أبي شعر منهما خال واطمئنان، هدوء شعره يف فكان
االحتشام هذا شعره يف نجد ال لذلك والسجية؛ الطبيعة مع اسرتساًال وال صدًقا نواس
فسقه، يجرِّد ال فاسًقا الرجل كان وإنما الفساق، من املنافقون يصطنعه الذي املتكلف،
أثواب عليه فيخلع يزينه، وال يحليه يكن لم أنه كما نواس، كأبي عاريًا للناس يظهره وال

والدين. الورع
نواس، أبي حظ منها يعظم لم ربما ميزة كله هذا إىل وله الحسني، كان وكذلك
لهم ليتغنى الشعر، لهم ينشئ وكان والخلفاء، األمراء يعارش كان ا، جدٍّ مفهومة وهي
وقلَّ موسيقيٍّا، كله شعره وأصبح شعره، يف أثر حتى ذلك، من أكثر وقد املغنون فيه
ال للغناء، يصلح ال شعًرا له تجد أن وقل املغنون، فيه يتغَن لم شعًرا للحسني تجد أن
عند تجده تكاد ال الذي املوسيقي التنسيق ولهذا لهما بل فحسب، ومعناه ألفاظه لجودة
أن يف اجتهد هنا ومن الشعر، بحور من القصار دائًما يؤثر كاد أو آثر هنا ومن غريه،
البيت، هذا إىل فانظر موسيقية، أخرى أوزانًا العروضية الشعرية األوزان هذه إىل يضيف

صحيًحا: تمثيًال أريد ما يمثل فهو
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ال��خ��َدم س��ام��ُر ق��اَم ال ون��ام يُ��راق��ب��ن��ا م��ن آَب ال غ��اَب ق��د

املعنى جودة إىل تجد قام» ال «ونام قوله: وإىل آب» ال غاب «قد قوله: إىل فانظر
وبني وآب، غاب بني زاوج الذي املوسيقي، النغم هذا لذته، عىل الشاعر حرص وظهور

الحسني. شعر يف كثري املوسيقى من النحو وهذا وقام، نام
أبي من أنقى ولكنه نواس، كأبي كان أنه الشاعر، هذا شخصية يف القول وجملة
يعدل يكن ولم الكالم، من املتني اختيار عىل منه وأحرص لسانًا، منه وأعف لفًظا، نواس
والتهتك، االستهتار يف نواس أبا يبلغ يكن ولم املجون، وحالوة الروح، خفة يف نواس أبا
يمتاز كان ولكنه اللهجة، يف وصدًقا العاطفة، يف حرارة نواس أبي من أقل يكن ولم
أبي عىل يمتاز وكان عظيم، حظ منه نواس ألبي يكن لم والوفاء، الرجولة من بيشءٍ
يف وفيٍّا كان وإنما ولذاته، أهوائه يف التنقل رسيع يكن لم أنه وهو آخر، بيشءٍ نواس
يف الغرامية بحياته استأثرت التي الحسني قصة وكانت صداقته، يف وفيٍّا كان كما حبه،
األمراء، غلمان من غالم وبني بينه املتصل الغرام هذا هي التعبري، هذا صح إن شبابه،
صالح به ُفِتَن خالبًا، جميًال هذا «يرس» وكان الرشيد، بن عيىس أبي غالم «يُْرس» هو
ولم شديًدا، عناء ذلك يف فوجد عنده، الحظوة يف واجتهد له، وتلطف نفسه، الرشيد بن
بني اللهو رسول الغالم هذا وكان املال، من ضخمة ملقادير وبذل مشقة بعد إال به يظفر
الحسني عىل يرس وتثاقل نفسه، صالح أحبه كما صالح، نديم الحسني فأحبه األخوين
قلب من وجد حتى والحيلة، التلطف يف وبالغ واحتال، تلطف الحسني ولكن وازدراه،
الجيد شعره هو إنما يرس قلب من املكان هذا إىل به انتهى الذي ولعل مكانًا، الغالم
أروي أن أريد ولست يرس، مع أخباره عليك أقص أن أريد ولست فيه، قاله الذي الكثري،
الشعر هذا من لك أروي وإنما الصحيفة، هذه تسعه ال كثري، فهذا يرس، يف شعره لك
كانت لهو، ليلة بعد قالها التي القصيدة هذه وهي صحيًحا، تمثيًال يمثله حسنًا، نموذًجا

يرس: وبني بينه

ال��ح��رم ح��م��اَم��َة تُ��راِع��ي وال أََم��ِم ِم��ْن ِل��لِّ��َم��اِم ��ِري تَ��يَ��سَّ
ال��َخ��َدِم س��ام��ُر ق��اَم ال ون��اَم ي��راِق��ب��ن��ا م��ن آَب ال غ��اب ق��د
ُم��ْك��تَ��ت��ِم ك��لِّ ف��ي َخ��َل��ْون��ا إِذا يُ��ف��اِوُض��نَ��ا ُم��ْس��ِع��ًدا ف��اْس��تَ��ْص��ِح��ب��ي
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وتَ��ْح��تَ��ِش��ِم��ي ت��ْح��َص��ِري وال ـ��َع��يْ��ُن ـْ ال�� ب��ه��ا تَ��َق��رُّ ِب��ذَْل��ًة تَ��بَ��ذَِّل��ي
تَ��ِرِم ف��ل��م ل��ي��ل��ن��ا ُدَج��ى ع��ل��ى راك��دٌة ال��س��م��اءِ ن��ج��وَم ل��ي��َت
ُح��لُ��ِم ف��ي أَراُه ك��أَنِّ��ي ح��تَّ��ى م��م��ت��زٌج ب��ال��ش��ك ِل��ُس��روري م��ا
ب��ال��تُّ��َه��ِم اْل��يَ��ِق��ي��ِن َع��يْ��َن وُش��بْ��ُت َف��رِح��ي ��ن��ي اس��تَ��َخ��فَّ ح��ت��ى َف��ِرْح��ُت
أَن��ِم وَل��ْم ن��ائ��ًم��ا إِخ��الُ��ِن��ي نَ��َظ��ِري ُم��ْس��تَ��ثْ��ِب��تً��ا َع��يْ��ن��ي أَْم��َس��ُح
ال��نَّ��َس��ِم ط��ي��ِب ال��ري��ق ب��ب��ارِد ُم��دَّت��ه أَف��ن��ي��ُت ِل��ْل��ي��ٍل س��ْق��يً��ا
ال��َق��َدِم إَِل��ى َف��ْرِق��ِه م��ن ِع��ي��َب م��ا َرواِدُف��ُه ��ًة ُم��ْرتَ��جَّ أَب��ي��ض
ال��ظُّ��َل��ِم أَواخ��ُر ت��ج��لَّ��ْت ح��ت��ى تَ��ْج��َم��ُع��ن��ا ال��َع��ري��ِش َق��َص��بَ��اُت إِذْ
وال��تُّ��َه��م ب��ال��ظُّ��نُ��ون م��ح��ف��وف��ٍة ��َرٍة م��َح��سِّ ِب��تُّ��ه��ا ول��ي��ل��ٍة
َل��َم��ِم وم��ن ب��ه ِل��َم��اٍم م��ن َك��ْم َوِم��ْخ��َدِع��ه��ا ِل��َق��يْ��ُط��ونِ��ه��ا س��ْق��يً��ا
��َق��ِم ال��سَّ ِل��ِع��لَّ��ة ِش��َف��اءً ك��ان��ْت ِب��َه��ا س��أَل��َت إِْن اْل��ُق��ف��ِص ول��ي��ل��ُة
ال��ك��رِم َم��ص��ارع إِْح��َدى وتِ��ْل��ك َخ��ْم��َرتِ��ه ص��ري��َع أَن��ي��س��ي ب��اَت
ِب��َف��ِم ُم��َف��لَّ��ًج��ا ُدرَّا أَْل��ثَ��ُم ِب��ِه َس��بَ��ْق��ُت َم��ْوع��ٍد َع��ْن وِب��تُّ
ُم��ْل��تَ��ِزم��ي وب��اَت يَ��َديْ��ه يُ��ْم��نَ��ى ��َدِن��ي وَوسَّ نَ��ف��َس��ُه أَب��اَح��ن��ي
ك��ال��ُح��َم��م أََح��مَّ أَْح��َوى ُس��ْح��رة ف��ي ال��نَّ��َواِق��ُس اْه��تَ��اَج��ْت إِذَا ح��ت��ى
ك��ال��زََّل��ِم ف��ه��بَّ أَب��انً��ا ـ��بَ��ْه��ُت ـْ ونَ��ب�� َص��اِح��ب��يَّ ي��ا ُه��بَّ��ا وق��ل��ُت
ُم��بْ��تَ��ِس��ِم اإلِن��اءِ ف��ي ب��ارٍق ع��ن ض��اِح��ك��ًة ��ه��اِب ك��ال��شِّ ف��اْس��تَ��نَّ��ه��ا
َض��رِم ��ٍع ُم��َل��مَّ ِب��أُْرُج��َواٍن ��َح��ًة ُم��وشَّ َزيْ��ِت��يَّ��ًة ص��ف��راءَ
َدم��ي دب��ي��ب ب��ه��ا ُس��روِري َدبَّ َل��ه��ا أََراُح َريْ��ح��ان��ًة أَخ��ذُت
َف��لُ��ِم َالئ��ًم��ا ُع��ْدَت َوإِْن ـ��ُع��ذْر ـْ ال�� ف��ي ل��َك بَ��َدا إِْن ال��ُع��ذْر ف��راِج��ع

حذر إىل وانظر ومعانيها! ألفاظها جادت كيف طولها، عىل القصيدة هذه إىل فانظر
يستمتع وهو الوفاء، هذا يف شكه ثم بالوعد، صاحبه وفاء وانتظاره وإشفاقه، الشاعر
متبسًطا، لذته تفصيل يف يأخذ كيف إليه انظر ثم له! وإكباره عليه، حرصه لشدة بلذاته
أصبع، قيد إال بلوغه وبني بينه يبَق لم إذا حتى قليًال، قليًال الفحش من يدنو هو وإذا
ففي الترصيح، من بد يكن لم فإذا تخييًال، إليك وخيله إملاًما، به ألمَّ وقد عنه، انرصف

… الناسك الرجل سمع عنه ينبو وال التقي، يروع ال لفظ
أكان بَشع؟! ترصيح من يعفيك أكان املوضع؟ هذا مثل يف نواس أبي إىل أترى
واإلساءة؛ اإلفحاش لتعمد املوقف هذا نواس أبو وقف لو بىل، مكروه؟! بلفٍظ عليك يدخل
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خصومه يف يفكر وإنما وحده، الشعر يف الشعر هذا مثل يقول وهو يفكر ال نواس أبا ألن
حد. غري إىل الفحش يف فيميض ويكبتهم، يغيظهم أن فرييد لذته، عليه ينكرون الذين

الغزل: يف ولطفه الحسني رقة لك تمثل التي األخرى األبيات هذه إىل وانظر

َم��ْدَم��ع��ا ب��ال��دَّم��ِع ِف��ُح أُص��ا ال َوُح��بِّ��ي��َك ال
ُم��وج��َع��ا ك��ان وإِْن ح اْس��تَ��َرا َش��ْج��َوه بَ��َك��ى َم��ْن
تَ��َق��طَّ��َع��ا أَْن ِم��ْن ـ��َق��ُم ـْ أَس�� َه��َواَك ِم��ْن َك��ِب��ِدي
َم��ْوِض��َع��ا ��ْق��م ِل��ل��سُّ ف��يَّ ��نَ��ى ال��ضَّ س��ورُة تَ��دَْع َل��ْم

أن أحببنا ما ولشد الشعر، هذا لجمال مفسدين إال والتعليق التفسري أظن وما
الشعر، بهذا ثعلب فتن ولقد ببغداد! القدماء فيه تغنى كما فيه، يتغنى متغنيًا نسمع

… هذا مثل يقول أن يحسن من بقي ما ألصحابه: قال حتى
أدري ال متحري، ولكني كثري، فهو الحسني؛ عبث من شيئًا لك أمثل أن أريد ولقد
تمثل وإنما وحده، الحسني تمثل ال التي القصة، بهذه هذا من فألكتف منه، أختار ماذا
وأمر رمضان، يف الناس شك الواثق، أيام السياسية الحياة أعالم من علمني أيًضا معه

الحسني: إىل رجاء بن الحسن فكتب باإلفطار، الواثق

��ي��اِم ال��صِّ ع��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ُر ن��ه��ان��ي وق��د ��ب��وح ل��ل��صَّ ه��ززت��ك
ال��ُم��َدام ع��ات��ق��ُة ب��ه��نَّ ت��ط��ي��ُب َع��ْش��ر ال��ِم��ْص��ر ق��ي��ان م��ن وع��ن��دي
ال��َغ��راِم ثَ��َم��َر ن��ج��ت��ِن��ي ت��ران��ا ان��ت��ش��ي��ن��ا إِذا أَم��ث��ال��ه��ن وِم��ْن
اْل��َك��الم َح��ذِْف م��ن إل��يَّ أَح��بَّ ش��يءٌ ف��ل��ي��َس ال��ج��واَب أَنْ��َت ف��ك��ْن

بُْسُخنَّر، بن الحارث بن محمد إيل سبقه وقد رقعته، عيل فوردت الحسني: قال
قد رقعة ومعهم الوجوه، حسان أقران غلمة ثالثة ومعه الوجه، نظيف بغالم إيل ووجه

يقول: فيها وكتب أسفلها، يف وختمها املناشري، تكتب كما إيلَّ كتبها

لُ��َج��يْ��ن ُغ��ْص��ِن م��ن ـ��ك��َل أَش��ـ ي��ا ال��ل��ِه اْس��ِم ع��ل��ى ِس��ْر
ُح��َس��يْ��ِن دار إل��ى م ال��رُّو ب��ن��ي م��ن ث��الٍث ف��ي
َع��يْ��ن��ي ُق��رََّة ي��ا الَك م��و إِل��ى ال��َك��ه��َل أَْش��ِخ��ِص
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ِب��َديْ��ِن َوَط��اِل��بْ��ُه ـ��ص��ى ـْ اْس��تَ��ع�� إِذَا اْل��ُع��نْ��َف أَِرِه
ال��ح��اج��ب��ي��ِن ب��َغ��ْم��ِز ـ��ُه وخ��اط��ب��ـ ال��لَّ��ْف��َظ َودَِع
ُح��نَ��يْ��ِن ��ْي ُخ��فَّ ف��ي ـ��ه��ك وج��ـ ِم��ْن ال��رَّْج��ع��َة واح��ذَِر

رقعته: جواب رجاء بن الحسن إىل وكتبت معهم، فمضيت قال:

وال��ُم��َداِم ال��َم��الِه��ي وإِع��م��اِل ��ي��اِم ال��صِّ ُم��َم��اَح��َك��ِة إِل��ى دع��وَت
ال��ك��الِم ط��وِل ع��ن ي��ن��وُب إِل��ي��َك س��ع��ي��ي َل��ك��اُن ال��رَُّس��وُل َس��بَ��َق ول��و
وال��َغ��َرام ال��تَّ��َص��اب��ي َزَم��ِن إَِل��ى َش��ْوِق��ي ب��دون إل��ي��ك ش��وق��ي وم��ا
ال��ُم��ْس��تَ��ه��ام م��ح��لَّ ب��م��ن��ش��ور ع��س��وٌف ن��ف��ر ف��ي ح��ل ول��ك��ن
ال��ِح��م��اِم َس��بَ��َب ب��اع��ٍث بَ��َط��ْرٍف َح��ري��ًم��ا ل��ه ف��اس��ت��ب��اح ُح��َس��ي��ٍن
��الِم ل��ل��سَّ ب��ت��رٍك َف��َظ��اظ��ت��ه وأب��دى وس��ط��ا نَ��ْخ��َوًة وأَظ��ه��َر
ِزَم��اِم��ي ط��َرَف��ْي أَع��ط��ي��ت��ه وق��د ِغ��الٍظ ب��أَل��ف��اظ وأَْزَع��ج��ن��ي
ب��ال��ُح��س��اِم س��ري��ًع��ا وَق��نَّ��ع��ن��ي َق��تْ��ل��ي ي��خ��َش ل��م خ��ال��ف��ت��ُه ول��و

يف دهاءه وال مقحٍم، أمر يف قصته وال سهل، بن الحسن مع خربه لك أروي ولست
األغاني، يف منه وأكثر كله هذا تقرأ أن تستطيع فأنت «بَْصبَص»؛ وعشيقته الشامي أمر
الحسني قالها التي األبيات، بهذه الصحيفة هذه فأختم اإلطالة، يف أرسفت قد أني وأحسب
به ووىش فاعتذر، الخدمة عليه شقت ثم املتوكل، نادم قد وكان كاد، أو التسعني بلغ وقد
الفناء، أدركه قد شيخ وهو شعره تمثل التي األبيات هذه إليه فكتب الخليفة، إىل الناس

قوة: وال شبابًا فيه تظهر ال أنها كما وهنًا، وال ضعًفا السن هذا يف الشعر تظهر فال

أَع��ت��ِذْر ل��م أَن��ا وإِن َع��ذي��ٌر ��يْ��تُ��ه��ا وفَّ ث��م��ان��ي��ن ف��ي أَم��ا
أَُخ��ْر ب��ت��س��ٍع ال��ص��اع��دي��ن م��ع ص��اِع��ًدا ُج��ْزتُ��ه��ا وق��د ف��ك��ي��ف
ال��بَ��َش��ْر دوَن ث��م��ان��ي��ن اب��ن ع��ن أَق��الَم��ُه ال��ل��ه رف��ع وق��د
ك��ف��ْر أَو دي��ن��ه ف��ي وأَل��ح��َد ِف��تْ��ن��ٍة ع��ل��ى أََص��رَّ َم��ْن ِس��َوى
ال��ق��دْر ُص��روف نُ��ْص��ب األَرض ف��ي ـ��ه اِإلل��ـ أَُس��َراءِ ِل��م��ْن وإِنِّ��ي
غ��َف��ْر َش��رٍّا ي��ْق��ِض وإِن أُث��اُب َص��اِل��ًح��ا َع��َم��ًال ل��ي ي��ق��ِض ف��ِإن
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ال��ِك��بَ��ْر ب��ل��غ��ُت أَْن ل��ي ذَنْ��َب ف��ال َه��دَّن��ي ِك��بَ��ٍر ف��ي تَ��ْل��َح َف��ال
أََش��ْر ِم��ن َخ��َوًرا َف��أَْع��َق��بَ��ن��ي ��ب��اب ال��شَّ ب��َع��ْق��ب ح��لَّ ال��ش��يْ��ُب ه��و
َع��ذَْر م��ا إَِذا يَ��ل��وم ذَا َف��م��ْن ُع��ذَْرُه ل��ي ال��ل��ه بَ��َس��ط وق��د
ال��م��نْ��ت��ِص��ْر أَب��ي ب��نَ��ْص��ر وِع��زٍّ ُم��ْغ��ِدٍق َك��نَ��ٍف َل��ف��ي وإِن��ي
ت��ن��ح��ِس��ْر أَْو تَ��بَ��لَّ��َد ح��تَّ��ى ِح ��م��ا ال��سَّ ب��َف��ْض��ل ال��ري��اح ي��ب��اري
��َوْر ال��سُّ وْح��َي يُ��خ��اِل��ُف ذَا وَم��ْن ِم��ي��راثَ��ه ال��وْح��ُي أَكَّ��َد ل��ه
ال��ح��َج��ْر إِال ال��ح��قَّ َك��ذَّب وم��ْن َوأَْش��ي��اِع��ه ِل��ْل��َح��ُس��ود وم��ا
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برد1 بن بشار

فيما هو وإنما ويستهويك، يستميلك الذي الجذاب، املرشق الوجه بذلك بشار وجه ليس
إىل شديدة حاجٍة يف روحه ولكن املوفور، حظه الفن من له الظل، ثقيل رجل أعتقد
الشعراء من أن أعتقد فأنا فيه، تخالفني أم الرأي هذا يف أتشاركني أدري ولست الخفة،
يظفرون من ومنهم بهم، تعجب وال تحبهم من ومنهم بهم، وتعجب تحبهم من والكتاب
مجيد ألنه النفس إىل محببًا ليس الشاعر أن أعتقد أنا أي الحب؛ دون وحده باإلعجاب
شخصيته، منك تدني أخرى، خالًال اإلجادة هذه إىل يجمع أن يجب وإنما غري، ليس

إليه. وتميل تحبه حتى نفسك، وبني بينهما ما وتقارب
منحه وإنما شيئًا، منها يرزقه يكد لم أو شيئًا، الخالل هذه من بشاًرا هللا يرزق ولم
الرتغيب إىل منه أقرب التنفري إىل ولكنه موفوًرا، حظٍّا الشعر يف واإلجادة الفنية القوة من

العطف. وإيجاد
لحب مصدًرا بشاًرا بها هللا ابتىل التي اآلفة هذه تكون أن املعقول من كان وقد
وكيف اآلفة، هذه يتلقى كيف عرف بشاًرا أن لو به، ورفقهم عليه، وعطفهم إياه الناس
مصدر البؤس هللا يجعل من البائسني من ولكن منها، مكانته يعرف وكيف يحتملها،
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غري يف يضعونه أو البؤس، هذا احتمال يسيئون ألنهم عليهم، والسخط منهم، النقمة
يكون كيف يعرف لم ألنه ترحمه، أن حقك من وكان معدم، عىل سخط فكم موضعه،
نابغة ذلك إىل وكان البرص، فسلبه اآلفة، بهذه بشاًرا هللا أصاب كذلك فقريًا، أو معدًما
كما آفته، احتمال أساء ولكنه الذهن، وحدة الذكاء، قوة يف نظريه ينعدم يكاد الشعر، يف
عليهم، ثقيًال عندهم، مذمًما الناس، إىل بغيًضا فأصبح ذهنه، وحدة بذكائه االنتفاع أساء
أزاح قد هللا كأن به، واستبرشوا ملوته، ابتهجوا البرصة أهل عامة أن الرواة روى حتى

ا. رضٍّ عنهم
كان وكالهما العالء، وأبي كبشار شاعرين إسالمهم يف العرب آداب تعرف لم ربما
قبيح، أو جميٍل من فيه وما العالم وبني بينه الظلمة فأسدلت اآلفة، بهذه أصيب قد
الشعرية؛ أو األدبية الوجهة من أقول ال ا، جدٍّ عظيم الرجلني هذين بني الفرق ولكن
الرجل، إليك تحبب التي الوجهة هذه من أقول وإنما سبيل، من بينهما للمقارنة فليس
مرسًفا بالناس، الظن سيئ كان وكالهما البرص، مكفوف كان كالهما إليك، تبغضه أو
راضيًا مصابه يحمل أن استساَغ أحدهما ولكن البرص، مكفوف كان ألنه الظن؛ سوء يف
يكاد النفس، إىل محببًا جذابًا الظل، خفيف ًا خريِّ نفسه املصاب لهذا يكون وأن مطمئنٍّا،

العالء. أبو وهو حبٍّا، كله يكون
هذا يحتمل لم هو بل أقول؟! ماذا احتمال، رش مصابه احتمل فقد اآلخر أما
من اتخذ أنه أعتقد أكاد بل بوجوده، يشعر ولم يفرتضه، لم أنه أحسب وأكاد املصاب،
عىل هللا يحمد فكان شديًدا، إرساًفا ذلك يف وأرسف والتمدح، الفخر إىل وسيلة املصاب هذا
شديًدا، تربًما بهم ويتربم يكرههم كان الذين الناس، رؤية وبني بينه يحول ألنه العمى؛
تجاوز بشاًرا ولكن عنه، واالعتذار وتأويله، فهمه اإلنسان يستطيع فقد شيئًا، هذا وليس
ذكاءه أن وزعم فخًرا، العمى اتخذ بل العمى، عىل هللا بحمد يكتِف فلم ذلك، يف الحد
وكان كثريًا، كالًما ذلك يف وقال املحنة، هذه آثار من أثر هما إنما الفذ، ونبوغه النادر،
فليس عنه؛ االعتذار إىل وسيلة ويجدوا ويحتملوه، ذلك الناس يفهم أن أيًضا اليسري من
ونفاذ الذهن، وحدة الذكاء، وشدة العقل، قوة هللا منحه قد كبشار رجٍل عىل الهني من
نفًسا وذاك هذا إىل ومنحه ولطفه، الحس ودقة الجسم، قوة ذلك إىل ومنحه البصرية،
استزادته، إال بحظٍّ منها تظفر وال بالقليل، منها تقنع ال اللذة، إىل رشهة مضطربة، ثائرة
هذا هللا منحه قد كبشار رجل عىل الهني من ليس أقول: منه، أعظم هو فيما وطمعت
يف ذلك يحدث أن املعقول وإنما إليها، مطمئنٍّا بها، راضيًا العمى، آفة يحتمل أن كله
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هذا إىل أضف … حرمان من ذلك عليه يجر ملا واألحياء، الحياة عىل شديًدا سخًطا نفسه
وحسن الرفق عىل حريصني وال أرقاء، يكونوا لم عرصه أهل أن عىل تدلنا بشار حياة أن
يبلغوا حتى ذلك، يف ويرسفون به، ويعبثون بشار من يسخرون كانوا وإنما األدب،
سوء من الرجل هذا يف تجده ملا مصدًرا كله هذا فكان طوره، عن به ويخرجوا إعناته،
السخرية يف واإلرساف لهم، الرش وإضمار عليهم، واملوِجَدة للناس، البغض وشدة الخلق،
وإنما له، أخلص إنسانًا أن نحسب وما إلنسان؟! يُخلص لم رجل يف تقول وماذا منهم،
أن يلبث ال ثم يمدح جميًعا، الناس يف اللسان منطلق جميًعا، بالناس الظن سيئ كان
وكان ممدوحه! يزدري وهو إال يمدح لم لعله بل الهجاء، يضمر وهو مدح وربما يهجو،
هذه نفسه يف عظمت وقد بغضهم، يف ويرسف الناس، يزدري كان ألنه هجا، إذا مخلًصا
وبني بينه ما وقانون حياته، مقياس وأصبحت عليه، وسيطرت به، استأثرت حتى الَخلَّة،
ال الجوائز، ويمنحونه يصلونه كانوا إنما الناس أن إىل أمره وانتهى معاملة، من الناس
ذلك، منهم هو وعرف ألذاه، منه، إشفاًقا بل عليه، عطًفا وال له، رحمة وال به، إعجابًا
أعرض وربما يمدح، وهو يُنِْذر أن يكره ولم مدحهم الضعيف، ينال حيث من فنالهم
الطرق، أقرص وسلك جميًعا، واإلنذار املدح عن أعرض وربما باإلنذار، واكتفى املدح، عن
األمر به انتهى ثم أراد، عندما فينزل املزيد، من املهجو فيشفق البيتني، أو بالبيت وهجا
يجب الخري أن يرى لنفسه، إيثاًرا الناس أشد من بشار فأصبح عنده، يقينًا أصبح أن إىل
أذكى أنه يرى أليس ال؟! ولم غريه، إىل يعُدَوه أن يجب الرش وأن عليه، موقوًفا يكون أن
ويذعنوا له، يؤمنوا أن الناس عىل فيجب وإذن الناس؟! وأعلم الناس، وأشعر الناس،
فساد، من فيهم ملا وإصالح العوجاجهم، تثقيف لسانه ففي وإال فذاك، فعلوا فإن لهواه،
منه أشد وال رش، إىل منه أرسع وال لسانًا، منه أطول رجًال العرص هذا يعرف لم ولهذا

الظلم. أو بالعدل احتفاًال منه أقل وال هجا، إذا الفحش يف إمعانًا
فأرسف وازدرائهم، الناس بغض يف أرسف أنه هي الرجل، هذا خالل من وأخرى
حقيقة يف اإليثار ألن بالجبن؛ اتصف فقد باإليثار اتصف ومن عليهم، نفسه إيثار يف لذلك
يعجز الذي الرجل ذلك شجاًعا فليس ألوانه؛ من ولون الجبن، أشكال من شكل األمر
بالخري، فأخذها بنفسه، بدأ من هو ا حقٍّ الشجاع وإنما تحب، ال بما نفسه يأخذ أن عن
الناس أشد من بشار وكان بالناس، ُعني نفسه من فرغ إذا حتى الرش، وبني بينها وحال
ما له يبدو أن إال الهجاء، يف مرسًفا سفيًها اللسان، طويل كان وفرًقا، جبنًا عرصه يف
السيف، يخاف كان يشء، كل يخاف وكان منكرس، ذليل فهو ذلك له بدا فإذا يخيفه،
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أحاديث، ذلك يف وله كله، هذا غري يخاف وكان اللسان، يخاف وكان السوط، يخاف وكان
وأقبل الرجل، ففعل طريًا، فيه ويرسم جاًما، له يتخذ أن مصور رجل إىل طلب أنه زعموا
يصيد جارًحا طريًا فيه ترسم أن يجب كان وقال: يرَض، فلم له، فوصفه بالجام، إليه
تفعل؛ ال صاحبه: قال فألهجونك، بي، فاستخففت أعمى، أني عرفت ولكنك الطيور، هذه
صورتك، عىل أصورك قال: وبم؟ قال: نعم، قال: أتنذرني؟ قال: فعلت، إن نادم فأنت
وقال: بيديه، وصفق بشار، فقهقه بابي، عىل ذلك وأضع … قرًدا ورائك من وأجعل
ينذره لم ولو الصورة، هذه من أشفق إليه فانظر الجد، إال فيأبى أمازحه هللا! قاتله
الرجل يوفق فلم بنسيئة، ثيابًا تاجر له صديق إىل طلب أنه وزعموا لهجاه، املصور بها
شاعًرا، الرجل هذا يكن ولم الشعر، أقبح من بيتني إليه وكتب بشار، فغضب أراد، ملا
يهجو ال وأقسم بشار، فانكرس منهما؛ برش عليهما فرد البيتني، لهذين اغتاظ ولكنه
يحفل، فلم النذير، منه فجاءه حاتم، بن َرْوَح بشار وهجا قالوا: الناس. سفلة من مثله
الخليفة، يدي بني كان ولو بالسيف، ألرضبنه رأيته لنئ روح: فأقسم الهجاء، يف وألح
فأعاذه، به وعاذ املهدي، عىل فدخل فوره، من نهض بشار إىل ذلك انتهى فلما قالوا:
أن املؤمنني أمري رأى فإن أقسم؛ إنه وقال: فأبى، ذلك، يف فكلمه روح، طلب يف وأرسل
جسمه عىل يرضبه بأن فأفتوا مخرًجا، له ليتأولوا الفقهاء، املهدي فأحرض يميني، يحتمل
بعرضه، ورضبه سيفه، روح واستل فأخرج، ستار، وراء بشار وكان السيف، بعرض
وأحاديث املهدي، فتضاحك هللا! باسم أوه وصاح جزع، السيف بشار أحس فلما قالوا:

تحىص. ال كثرية الهجاء من والجزع الجبن يف بشار
كان فقد اإلشفاق، شديد أثًرا كان إذا أنه وهي شخصيته، بها تتميز أخرى وخصلة
ورأيه الزنادقة، من مكانه من أكثر النفاق يف إرسافه يمثل وليس أيًضا النفاق يف مرسًفا
لم وربما اللذة، عىل وتهالًكا الدين، يف إلحاًدا الناس أشد من كان معهم، وسريته فيهم،
عقيدة غري عىل واللذة املجون يحب عنهم، الحديث قدمنا الذين الشعراء من كغريه يكن
رأيه، عن ويحاج ويناظر يفكر وبصرية؛ رأي له رجًال كان وإنما فلسفي، مذهب وال
يف يتناظرون فكانوا البرصة يف الكالم أصحاب من ونفر عطاء، بن لواصل صديًقا وكان
يف مختلفة مذاهب فذهبوا غريه وأما االعتزال، يف فمىض واصل فأما افرتقوا، ثم الدين،
ومخافة أمريها، من فراًرا البرصة ترك وإنما إلحاده، يخِف ولم ألحد من ومنهم الكالم،
يف مىض وإنما ا، خاصٍّ شيئًا يعلن لم فإنه بشار أما ومناظروه، أصحابه عليه يدل أن
رأي ويزدري واإللحاد، الزندقة ويضمر الجماعة، رأي يرى أنه للناس يخيل سريته،
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به، ويهتف عليه، وينكره يعلمه، واصل وكان ذلك، منه يعلمون الناس وكان الجماعة،
من كل مع يفعل كان وكذلك واصل، عنه سكت حتى هجائه، يف وأرسف بشار، فهجاه
الطريق بهذه الزندقة نفسه عن يدفع كان وإنما بهذا، يكتفي يكن لم ثم ا، رشٍّ منه يخىش
مر وقد أيًضا، أصدقائه ومن خصومه، من غريه بها فيتهم الناس، وأنذال الجبناء يسلكها
بالزندقة، اتهامه يف أرسف فقد عجرد؛ حماد مع سريته من يشءٍ املاضية أحاديثنا يف بك

بشار. حظ يبلغ أن عن بعيًدا اإلجادة من كان حماًدا أن يف نشك وما
أحدهما: وجهان؛ لزندقته كان قل: أو التعبري، هذا صح إن علمية بشار زندقة كانت
فيه يشارك أدبي، عميل واآلخر: دونه، وحوار عنه، ودفع ملذهبه، ذكر فيه نظري، علمي
بعد كلها األمة ر ويكفِّ بالرجعة، يدين بشار فكان املجان، من وغريهما ومطيًعا حماًدا
تمثل عنه هللا ريض عيل عن سئل فلما الدين، طريق عن حادت ألنها ملسو هيلع هللا ىلص النبي موت

كلثوم: بن عمرو بقول

تَ��ْص��َح��ِب��ي��نَ��ا ال ال��ذي ب��ص��اح��ِب��ك َع��م��ٍر أُمُّ ال��ث��الث��ِة ش��رُّ وم��ا

الناحية هذه من فكان الظلمة، عىل النور ويفضل الطني، عىل النار يؤثر وكان
زندقته، يف فارسيٍّا كان يشء، كل يف فارسيٍّا األمر حقيقة يف كان ثم الزندقة، فاريس
يحب يكن فلم السياسية، وميوله أهوائه يف فارسيٍّا وكان الفرس، يعبدها التي النار يقدم
املوايل ويحث الوالء، ينكر وكان احتماًال، يحتملهم كان وإنما إليهم، يرتاح وال العرب،
العرب، من حرية وال رشًفا وال كرامة أقل ليسوا الفرس أن يرى وكان ينكروه، أن عىل
ويقولون: الفاريس، بنسبه فاخر وربما الفرس، من آبائه إىل ينتسب أن يكره يكن ولم
أقبل البرصة يف العرب أرشاف من رجًال إن ويقولون: املهدي، يدي بني ذلك عىل اجرتأ إنه
عنه. يسكت أن إىل الرجل واضطر فهجاه، العرب، عىل املوايل يفسد ألنه يعاتبه؛ عليه

وكان الشعوبية، يف متشدًدا شعوبيٍّا، وكان الزندقة، يف ممعنًا زنديًقا، إذن بشار كان
أيام الناس وأرشاف واألمراء الخلفاء يمدح كان فقد قدمنا؛ كما أيًضا، بالنفاق يحتمي
يكن لم ولكنه أيًضا، الجاه منهم ويطلب املال، منهم يطلب العباسيني، وأيام أمية، بني
أو عليه، ويصربون النفاق، هذا منه يعرفون املمدوحون وكان ذلك، من يشءٍ يف مخلًصا

األحيان. أكثر يف وإشفاًقا أخرى، مرة وعفًوا مرة، حلًما عنه، يتغاضون
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ما كل إىل تضيف أن فينبغي رجل، هو حيث من شخصيته تتمم أن أردت فإذا
فيه مفتنٍّا التشبيب، يف مرسًفا بالنساء، الولع شديد كان أنه وهي أخرى، خصلة قدمنا
وحثٍّا بالفجور، إغراء كله شعره كان أيًضا، فيها يلحق لم وكأنه إليها، يُسبق لم فنونًا
اإلحصاء، من حظٍّا وأوفرهن الرشف، عىل حرًصا النساء ألشد حتى وإفساًدا الفسوق، عىل
وهتف ينهونه، منهم الصالح وأهل وعاظهم إليه فسعى البرصة، يف الناس لذلك جزع وقد
مىض بل يردعه، ولم فيه، يؤثر لم ذلك من شيئًا ولكن فيهم، واملتكلمون خطباؤهم، به
شعره، رواية من وفتياتُها البرصة نساءُ وأَْكثََر وتهتكه، استهتاره ويف وتشبيبه، نسيبه يف
سرية معهن له وكانت الحديث، ومجاذبته إليه، االختالف من أكثرن كما به، واالستهتار
التشبيب، عن يكف لم إن باملوت وأنذره املهدي، فنهاه املهدي، إىل الناس فشكا مرذولة،

يقول: ذلك ويف

َف��َدي��تُ��ْه ج��اري��ٍة وج��ه م��ن رأَي��تُ��ه ح��س��نً��ا م��نْ��َظ��ًرا ي��ا
ط��وي��تُ��ْه وق��د ال��ش��ب��اب بُ��ْرَد ت��س��وُم��ن��ي إل��يَّ ب��ع��ث��ْت
ن��وي��تُ��ْه وال غ��درُت إِن م��ا م��ح��م��ٍد ربِّ وال��ل��ِه
اب��ت��غ��ي��تُ��ْه وم��ا ال��ب��الءُ ع��رض وُربَّ��م��ا ع��ن��ِك أَم��س��ك��ُت
أَب��ي��تُ��ْه ش��ي��ئً��ا أَبَ��ى وإِذا أَب��ى ق��د ال��خ��ل��ي��ف��َة إِنَّ
ب��ك��ي��تُ��ْه وم��ا ع��ل��يَّ ب��ك��ى ِن ال��ب��ن��ا َرْخ��ص ��ٍب وم��خ��ضَّ
بَ��يْ��تُ��ْه وأَي��ن ادََّك��ْرُت إِذا ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ ب��ي��ت وي��ُش��وُق��ن��ي
َق��َل��ي��تُ��ْه وم��ا ع��ن��ه ف��ص��بَ��رُت دون��ه ال��خ��ل��ي��ف��ة ق��ام
ع��ص��ي��تُ��ْه وم��ا ال��ن��س��اءِ ع��ن ُم ال��ه��م��ا ال��م��ل��ُك ون��ه��اِن��َي
رأَي��تُ��ْه رأيً��ا وال ع��ه��ًدا أُِض��ْع ف��ل��م َوَف��يْ��ُت ب��ل ال،

فلما غزًال، الخليفة ينشد أال عليه الحاجب فاشرتط املهدي، عىل بشار ووفد قالوا:
يجزه، ولم املهدي فحرمه فيه، غزل ال مدًحا أنشده ثم األبيات، هذه أنشده عليه دخل
إعجابه يمثل وهذا — فقال شعرك، يستحسن لم ألنه حرمك إنما لبشار: الناس وقال
ألني أميل؛ كذب ولكنه رصوفه، الناس ألمن الدهر يف قيل لو بشعٍر مدحته لقد بنفسه:

األبيات: هذه قال ثم القول، يف كذبت
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َل��َخ��ِل��ي��ُق َغ��ٍد ِف��ي يَ��س��اًرا وإِنَّ يُ��ِف��ي��ُق َس��ْوَف ال��ُع��ْس��َر إِن َخ��ل��ي��ل��يَّ
أَُم��وُق ال��زََّم��اُن َم��اَق وإِْن َص��ح��ْوُت َص��َح��ا إِذَا ك��ال��زََّم��اِن إِالَّ ُك��ن��ُت وم��ا
َم��ِح��ي��ُق واْل��َق��ل��ي��ُل َوَوْش��يً��ا ُخ��ُزوًزا ال��ثَّ��رى ِق��لَّ��ِة ف��ي أَْس��ِط��ي��ُع ال أَأَْدم��اءُ
َرِق��ي��ُق ال��رَِّج��اِل وَم��ْع��ُروف َش��ُم��وٌس َزم��انَ��نَ��ا إِنَّ َق��لَّ م��ا يَ��ِدي ِم��ْن ُخ��ِذي
َرِف��ي��ُق َع��ل��يَّ بُ��ْخ��ًال يَ��ْش��تَ��ِك��ي وال َم��ِع��ي��ش��ٍة ِب��أَْدنَ��ى أَْرَض��ى ال ُك��نْ��ُت ل��َق��ْد
َوَص��ِدي��ُق أٌَخ ِم��ن��ُه يَ��نَ��ْل َل��ْم إِذا ِب��ن��اِف��ٍع ل��يْ��َس اْل��م��اَل إِنَّ َخ��ِل��ي��ل��يَّ
تَ��ِض��ي��ُق َع��َل��يَّ م��ا أُْخ��َرى ��ْم��ُت تَ��يَ��مَّ م��َح��لَّ��ٌة َع��َل��يَّ ض��اَق��ْت إِذا َوُك��نْ��ُت
ُس��وُق ال��م��َح��اِم��ِد ِف��ي أَْو ال��تُّ��َق��ى ف��ي َل��ُه ع��اِم��ٌل َوال��نَّ��اِس ال��ل��ِه ب��يْ��َن خ��اَب وَم��ا
تَ��ِض��ي��ُق ال��رَِّج��اِل أَْخ��الَق َول��ِك��نَّ ��ٍف ُم��تَ��َع��فِّ َع��ْن ال��ل��ِه َف��ْض��ُل ض��اَق وال

ضخم الجسم، عظيم كان وأنه وجًها، الناس أقبح كان أنه كله هذا إىل أضفت فإذا
عىل يجرؤ هذا مع وكان للنساء، خالب وأنه جميل، أنه يزعم كله هذا مع وكان الخلق،

يقول: أن

َالن��َه��دْم َع��َل��يْ��ِه تَ��َوكَّ��أِْت َل��ْو ن��اِح��ًال ِج��ْس��ًم��ا بُ��ْرَديَّ ف��ي إِنَّ

هذا من كاذبة وال بعيدة ليست صورة تبينت قدمنا، ما إىل هذا أضفت إذا أقول:
املادية، الوجهة من وال املعنوية، الوجهة من ال خالبًا، وال جذابًا يكن لم الذي الرجل،
أهل أشعر أنه عىل عرصه يف والرواة العلماء أجمع مجيًدا، شاعًرا كان فقد هذا ومع
جيد من بيت ألف عرش اثني له أن يوم ذات فتحدث ذلك، لنا هو وزعم العرص، هذا
كل يف يكن لم إذا له فويل قصيدة، ألف عرش اثني له إن قال: ذلك عن ُسئل فلما الشعر،
الشعر، جيد من املقدار هذا مثل الشعراء من ألحٍد يجتمع ولم قالوا: جيد. بيت قصيدة
بجزءٍ الضخم املقدار هذا من نظفر أن إىل شديدة حاجٍة يف ولكننا ا، حقٍّ هذا يكون وقد
بيشءٍ بشار شعر من نظفر أال الحظ سوء أراد وقد بشار، إلجادة مقياًسا نتخذه قليل
بشار، تقديم عىل انعقد الذي اإلجماع، هذا قيمة يف أشك فأنا يشءٍ من يكن ومهما يذكر،
كان فقد بشار؛ سفه إىل يعود اإلجماع هذا من شيئًا أن وأزعم والتفوق، باإلجادة وإيثاره
سيبويه فاضطر كلمات، عليه أنكر ألنه سيبويه؛ هجا ويهجوهم، العلماء يخيف بشار
مع وكان حبيب، بن يونس وتملقه كهذا، ليشءٍ األخفش وتملقه بشعره، يستشهد أن إىل
بالزندقة، واتهمه املهدي، عند به وىش الذي هو إنه ويقال: شديًدا، كرًها يكرهه ذلك

517



األربعاء حديث

وبعض باهيل، واألصمعي باهلة، يهجو بشار كان فقد شك؛ غري من األصمعي وتملقه
لنحو مؤثًرا األسلوب، رصني اللفظ، متني َجدَّ إذا كان بشاًرا أن إىل يعود اإلجماع هذا
وكيف يعيبه، وال الغريب، استعمال يكره ال وكان وأساليبهم، ألفاظهم يف البادية أهل
الناس أن إىل اإلجماع هذا بعض يعود ثم املذهب، هذا يذهب رجًال اللغة علماء يحب ال
الشعراء، من لغريه تكن لم مهابة له فكانت منه، واإلشفاق بشار، خوف عىل أطبقوا
فيه، ورق الغزل، من أكثر ثم عرصها، يف تقدمت الشعراء من طائفة عليه تعلمت ثم
البرصة نساء أن الرواة وتحدث املغنون، فيه وتغنى الخالعة، وأصحاب الظرفاء، فأحبه
يقدم الذي اإلجماع، هذا مصدر كله فهذا فيه، ينُْحن شعٍر إىل احتجن إذا إليه يلجأن كن

الناس. من غريه عىل بشاًرا
املعارصون به يتأثر كان بما متأثرين غري هجائه، ومن بشار من آمنون اآلن ونحن
الحكم، لهذا األسايس الرشط لنا أتيح لو صادًقا، حكًما عليه نحكم أن عىل أقدر فنحن له،

شعره. من ضخم مقدار وهو
بشار، بشعر يعجب أال العرص ذلك يف استطاع الذي الواحد الرجل أشارك أني عىل
عىل تعصب فقد إرسافه؛ يف ال أشاركه، املوصيل، إسحاق وهو عليه، النكري يشدد وأن
الذي الشاعر ذلك القدماء، ظن كما يكن لم بشاًرا وأرى لبشار، غريه تعصب كما بشار،
وربما الرديء، وله الجيد، له الشعراء، من كغريه شاعًرا كان وإنما غبار، له يشق ال
أفصل أخذت لو أني غري الضحاك، بن كالحسني أو نواس، كأبي رجًال بشار عىل قدمت
فصٍل إىل ذلك أُرجئ أن فالخري الفصل، هذا يف منه أفرغ لم عليه، وأستدل الحكم، هذا

اآلتي. األسبوع يف خاص،
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بشار1 شعر

عىل مجمعون باللغة العلم وأهل والنقاد األدباء من القدماء إن بشار: عن الحديث يف قلت
وزعمت الرأي، هذا يف وخالفتهم عارصوه، الذين الشعراء من غريه عىل وإيثاره تقديمه،
أرى إني قلت: ثم إليها، أرشت كثرية بمؤثرات تأثروا وإنما مخلصني، فيه يكونوا لم أنهم
بشار، تقديم من كان ما ينكر أن استطاع الذي القدماء، من الوحيد الرجل رأي بشار يف
شديد يظهر فيما إسحاق كان فقد املوصيل؛ إبراهيم بن إسحاق وهو إيثاره، يف واإلرساف
من األدب وأهل النقاد من وكان له، واالزدراء عليه، السخط يف غاليًا لبشار، الجحود

عليه. فيظهر ذلك، يف ه يَُحاجُّ
فأنا وإرساف؛ غلو من إليه اندفع فيما املوصيل إبراهيم بن إسحاق أوافق ال أني غري
بشاًرا أن أزعم وإنما قليل، شعره يف الجيد أن أزعم وال شيئًا، يكن لم بشاًرا أن أزعم ال
أهل من وكان عرصه، أهل أشعر يكن لم ولكنه اإلجادة، من الحظ موفور شاعًرا كان
املوصيل إبراهيم بن إسحاق أخالف وهنا نواس، كأبي عليه يتقدم أن يجب من عرصه
نواس، بأبي يعتد ال كان لبشار، ازدرائه من أشد نواس ألبي ازدراؤه كان فقد أيًضا؛
هذه مصدر نتفهم أن فنحاول إبراهيم، بن إسحاق عن األيام من يوٍم يف نتحدث ولعلنا

.١٩٢٤ أبريل ١٣٤٢ / ١٢ سنة رمضان ١٧ يف بالسياسة نُرشت 1
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اليوم ولكننا الشعراء، من وغريهما نواس وأبي بشار يف يراها كان التي الغريبة، اآلراء
غريه. إىل نتجاوزه أال عىل فلنحرص بشار، عن نتحدث

يف الغث وأن مضطربه، الشعر مختلف بشاًرا أن يرى إبراهيم بن إسحاق كان
يكون أن يمكن ال الشعر هذا يقول الذي إن يقول: وكان رديء، وال غث يعدله ال شعره

وينشد: مجيًدا، شاعًرا

ال��ج��م��ْل َع��ظ��ُم ال ��ك��ِر ال��سُّ َق��َص��ُب َق��َص��ٌب ُس��َل��يْ��َم��ى َع��ْظ��ُم إِن��م��ا
ال��بَ��َص��ْل ري��ِح َع��َل��ى ال��ِم��ْس��ُك َغ��َل��َب بَ��َص��ًال ِم��ن��َه��ا أَْدنَ��يْ��َت َف��ِإذا

الشاعر أين ولكن كثريًا، شيئًا والفجاجة السخف من الشعر هذا يف أن الحق ويف
السخف من بل التحكم من أليس ثم سخيف؟ ولفظ فج، قول من يربأ أن يستطيع الذي
وأنت البيتني؟ هذين قال ألنه الشعر؛ يجيد أن يمكن ال البيتني هذين قائل أن تزعم أن
الشاعر فدونك رفيعة! منزلة الجودة من بلغ الذي منه كثريًا، آخر شعًرا قال أنه تعلم
بالرداءة، رديئه وعىل بالجودة، جيده عىل واحكم وانقده، الشعر هذا فاقرأ وشعره،
إىل اضطرته التي واألسباب يجيد، أن للشاعر أتاحت التي األسباب تتبني أن يف واجتهد
الشعر، من جيًدا يقول أن يستطيع ال الرديء الشعر هذا قال من إن تقل: وال يسف، أن
الشعر، من رديئًا يقول أن يستطيع ال الجيد الشعر هذا قال من بأن يجيب أن فلخصمك
وإنما حجة، بالغني وال خري، إىل منتهيني فلستما الحد، هذا إىل الحوار بكما انتهى وإذا
عبثًا، منكما الخري انتظار أصبح حتى تعصبه، يف منكما كل أرسف قد متعصبان، أنتما

… فيه أنتما وما ترتكا أن الحق من وأصبح
أو ببيت له تحكم أن وإرساف بيتني، أو ببيٍت الشاعر عىل تحكم أن إرساف نعم!
قصائد، أو قصيدتني أو بقصيدٍة عليه، أو املكثر للشاعر تحكم أن إرساف بل بيتني،
نتيجة إىل تنتهي ال معوجة، عتيقة فهي النقد، يف السبيل هذه تسلك أن ينبغي ال بل
الشاعر روح تتبني أن السبيل وإنما العرص، هذا يف سيما وال مقنعة، وال صحيحة
من رجًال أن قرأت أين أدري ولست منهما، تتبني بما له أو عليه وتحكم وشخصيته،
فلما يوقع، وهو إليه فاستمع موسيقي، شاب عىل يحكم أن أراد الغربية املوسيقى نوابغ
أصوات نتبني أن يجب كذلك نفسك، صوت عرفت اآلن قال: مختلفة، ألحانًا يوقع سمعه
بالرخيم ليس بشار نفس صوت أن وأحسب عليهم، أو لهم لنحكم الشعراء، نفوس
حالوة من ضخامته عىل يخلو ال الذي الضخم الصوت بهذا ليس أنه كما بالرقيق، وال
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ولعله يستهويك، مما أكثر يخيفك ولعله الحالوة، من له حظ ال صوت هو إنما ولني،
وال أحبه ال فأنا البارعة؛ الجياد األشعار لبشار تكن ومهما يرغبك، مما أكثر ينفرك
فهو عليه، يعطفنا وال إلينا يحببه ال بشار عن لنا حفظ ما كل أن والغريب إليه، أميل
يف مر وهو ويرضيك، يضحكك أن يريد حني حتى ثقيل وهو يضحك، حني حتى ثقيل،
خاليًا رصيًحا، ضحًكا تضحك ال ولكنك فتضحك، املضحكة بالنادرة يأتي مواقفه، جميع
املرارة، من شيئًا محس األلم، من شيئًا مستشعر وأنت تضحك وإنما شائبة، كل من
فأصبح شديًدا بغًضا الناس أبغض حاد، مزاج له كان الشاعر هذا أن ذلك ومصدر
صلة إال وبينهم بينه يبَق ولم والعطف املودة صلة وبينهم بينه وانقطعت بغيًضا، إليهم
أن تقرأ ولقد استغاللها، يف يرسف أن هم له ويتيحون هو، يستغلها والتهيب، الخوف
إال البرصة أرشاف من رشيف يبَق لم أماته، الذي الرضب املهدي رضبه عندما بشاًرا
أهل من يتبعها فلم جنازته، وأخرجت مات أنه نقرأ ثم الهدايا، إليه وأرسل له، تلطف
فأين سيداه! وا سيداه! وا تصيح: عجماء، سندية، سوداء، له جارية إال أحد، البرصة
وما يموت؟ أن قبل إليه الهدايا إرسال إىل واستبقوا له، تلطفوا الذين األرشاف هؤالء
تملًقا له تلطفوا وإنما عطًفا، وال حبٍّا له يتلطفوا لم مات؟ أن بعد يشيعوه لم بالهم
باطنًا، عنه منرصفة نفوسهم كانت كما ظاهًرا، عنه انرصفوا رشه أمنوا فلما وإشفاًقا،
ما أني يعلم وهللا شخصيته، وتشويه بشار، بغض يف باإلرساف أُتَّهم أن أخىش أني غري

منفرة. أو جذابة شخصيته تكون أن يعنيني وال أكرهه، وال بشاًرا أحب
الرأي هذا يف تشاركني أن عىل أحملك أن يف فألجتهد باإلرساف، أُتَّهم أن أخىش أنا
ويريد يتندر، كان حني حتى بغيًضا، كان بشاًرا أن معي تحس أن وعىل أراه، الذي
منصور بن يزيد فدخل شعًرا، ينشده املهدي يدي بني بشار كان قالوا: يضحك. أن
يزيد، عليه أقبل إنشاده من بشار فرغ فلما غفلة، فيه وكانت املهدي، خال الحمريي
بديع بشار جواب أن يف أشك ولست اللؤلؤ، أثقب بشار: فأجابه صناعته؟ ما وسأله:
يف أشك ال ولكني الضحك، عن يمتنع أن املهدي يستطع لم ولهذا أيًضا، مفحم مضحك،
بشاًرا، فشتم املهدي، وغضب الطبع، ومرارة املزاج، حدة عىل يدل قاٍس، الجواب هذا أن
شدة أقل املهدي لوم عىل بشار جواب يكن فلم خاله، عىل تندر أن عىل بشاًرا الم قل أو
الخليفة يدي بني أعمى رجًال يرى به؟ أصنع وماذا أجاب: إذ يزيد، سؤال عىل جوابه من

صناعته. ما فيسأله شعًرا، ينشده
وشعبان رجبًا صام من قصصه: يف يقول فسمعه البرصة، بقايض بشار ومر قالوا:
فرسخ، ألف وعلوه مثلها، يف فرسخ ألف صحنه الجنة، يف قًرصا له هللا بنى ورمضان
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قائده إىل بشار فالتفت مثلها، يف فراسخ عرشة ومقاصريه بيوته أبواب من باب وكل
… الثاني! كانون يف هذه الدار وهللا بئست وقال:

يف أو تحته، وبشار بيت، علو يف امرأة إىل خال أنه البرصة أهل من رجل وتحدث
وحمار الجريان، يف حمار فأجابه الطريق، يف حمار فنهق فوقه، وبشار البيت، أسفل
وجعل برجله، األرض الدار يف الذي الحمار ورضب بنهيقها، الناحية فارتجت الدار، يف
وقامت الصور، يف — هللا يعلم — نُِفَخ للمرأة: يقول بشاًرا فسمعت شديًدا، ا دقٍّ بها يدقها
فزعت أن يلبث ولم منها؟! يخرجوا حتى القبور، أهل عىل يدق كيف تسمعني أما القيامة،
فانكرسا، الدار؛ إىل وغضارة طبًقا فألقت وعدت حبلها، فقطعت السطح، يف كانت شاة
بشار: فقال الدار، يف صبي وبكى الغضارة، لصوت الدار يف كان ودجاج حمام وتطاير
وزلزلت اآلزفة، — هللا يشهد — أزفت قبورهم، من القبور أهل ونرش الخرب، وهللا صح
املتكلم؟ من فسألت: ذلك، وغاظني كالمه، من فعجبت البرصي: فقال زلزالها، األرض

… بشار غري هذا بمثل يتكلم ال أنه علمت قد فقلت: بشار، يل: فقيل
استزده بشار: فقال شكًرا، هلل الحمد يقول: وهو بغلة رمحته برجل بشار ومر
كلما كان له، مات الذي الرضب ُرضب حني أنه من به تحدثوا ما هذا ومثل … يزدك
يقول: ال إليه انظروا الحارضين: بعض فقال تألم، كلمة وهي ، َحسِّ قال: السوط أوجعه

عليه؟! فأسمي هو أثريد ويلك! بشار: فقال هللا، باسم
ما بشار: فقال بها، امليش يرسعون وهم جنازة يحملون به مروا قوًما أن زعموا ثم
له وتويف قالوا: … منهم؟! فيؤخذ يلحقوا، أن يخافون فهم رسقوه أتراهم مرسعني؟! لهم
دفنته، ولد فقال: أحرزته، وذخر افرتطته، وفرط قدمته، أجٌر له: فقيل عليه، فجزع ابن،
للزيادة! أفرح ال للنقص، أجزع لم لنئ وهللا فانتظرته، وعدته وغيب تعجلته، وثكل
أصدق بشاًرا يمثل ولكنه الحديث، هذا رواية من أعتذر وأنا — رزين ابن وتحدث …
طعامه، إىل يدُعنا فلم يديه، بني موضوعة واملائدة لنا فأذن بشاًرا، أتينا قال: — تمثيل
، يصلِّ فلم والعرص، الظهر حرضت ثم فبال، سوأته، عن فكشف بطست، دعا أكل فلما
قلنا: هي؟ وما قال: أنكرناها، أشياء منك رأينا وقد أستاذنا، أنت فقلنا: منه، فدنونا
أرد لم ولو تأكلوا، أن لكم أذنت إنما فقال: إليه، تدعنا فلم يديك، بني والطعام دخلنا
ونحن فبلت حضور، ونحن بطست ودعوت قلنا: ماذا؟ ثم قال: لكم. أذنت ملا تأكلوا أن
ومه؟ قال: ثم األبصار، بغض املأمورون وأنتم برصاء، وأنتم مكفوف، أنا فقال: نراك،
يقبلها تفاريق يقبلها الذي إن فقال: ، تصلِّ فلم واملغرب والعرص الظهر حرضت قلنا:

… جملة
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وهب قد هللا كان وما وتندره، بشار ابتسام تمثل التي األحاديث هذه أن أعتقد
الروح ذي وال الظريف، الرجل صورة بشار من تعطي ال روح، وخفة ظرٍف من له
ولعله وازدراهم، الناس كره قد رجل صورة قاسية، صورة منه تعطي وإنما الخفيف،
فرصة يرتك وال بنفسه، إال يعجب وال نفسه، إال يحب ال فهو وازدراه؛ يشء كل كره قد
رفيًقا، وال هينًا سخريته يف يكن ولم انتهزها، إال واألحياء الحياة من السخر له تتيح
من املايض، الفصل يف لك قدمت وما األحاديث هذه إن ثم قاسيًا، فظٍّا غليًظا كان وإنما
ويخيفهم ينذرهم ثم ليعيش، ويتقيهم الناس يداري سريته، يف منافًقا تمثله بشار أخبار

ذلك. له أتيح متى منهم يسخر ثم بعيشه، لينعم
فال بشار شعر قرأت وإذا والعاطفة، اللهجة صدق من حظٍّا الناس أقل فهو وإذن
نفسه، وبني بينه فيما يؤمل أو يحس عما وال وعواطفه، شعوره فيه تبحث أن ينبغي
من للناس يتكلف أن يريد عما أو يظهر، أن يريد عما فيه تبحث أن ينبغي وإنما
الضحاك، بن والحسني نواس، أبي كشعر شفاًفا شعره ليس وامليل، والشعور العواطف
يشء، عىل صاحبه نفس من يدل ال صفيق، كثيف شعر هو وإنما عجرد، وحماد ومطيع،
ضخًما كان إنه إليه، الناس يلفته حني ويغضب بالكذب، يحفل ال دائًما، كاذب وهو

يقول: أن يستِح لم ثم القوة، شديد قويٍّا الضخامة، فاحش

الن��ه��دْم ع��ل��ي��ِه تَ��َوك��أِْت ل��و ن��اِح��ًال ِج��ْس��ًم��ا بُ��ْرَديَّ ف��ي إنَّ

حني وال يتغزل، حني وال يمدح، حني الصادق وال املخلص بالشاعر ليس إذن هو
ال يهجو، حني يصدق شعره: من اثنني موضوعني يف يصدق إنما صدق إن ولعله يرثي،
وسريتهم، أخالقهم من العيب مواضع عىل يده ويضع فيهم، بما الناس يصف أنه أريد
وما الناس، عىل سخطه ويمثل نفسه، يصف ألنه يهجو؛ حني يصدق أنه أريد وإنما
ويصدق االعتداء، ورضوب والظلم، اإلرساف ألوان من الشديد السخط هذا إليه يضطره
مدحهم الذين حرمان يذكر خاصحني وبنوٍع الناس، من مكانه وسوء نفسه يذكر حني
يبلغ وقد صادق، شعره من املوضوع هذا يف هو ينتظر، كان بما عليه وبخلهم إياه،
فيها، الشاعر وصدق األبيات، هذه استحسان يف تخالفني أنك أحسب وما أحيانًا، التأثري

حرمانه: يف وألح املهدي، فحرمه مدحه، يف وألح املهدي، مدح حني قالها التي وهي
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ل��خ��ل��ي��ُق َغ��ٍد ف��ي يَ��س��اًرا وإِنَّ يُ��ف��ي��ق س��وف ال��ُع��ْس��َر إِن َخ��ِل��ي��َل��يَّ
أَم��وُق ال��زم��ان م��اق وإِن ص��ْح��وُت ص��ح��ا إِذا ك��ال��زَّم��اِن إِال ك��ن��ُت وم��ا
َم��ح��ي��ُق وال��ق��ل��ي��ُل ووْش��يً��ا ُخ��زوًزا ال��ثَّ��رى ِق��لَّ��ة ف��ي أَْس��ِط��ي��ع ال أَأَدم��اءُ
َرق��ي��ُق ال��رج��اِل وم��ع��روف َش��م��وٌس زم��ان��ن��ا إِن ق��لَّ م��ا ي��دي م��ن ُخ��ذي
َرف��ي��ُق َع��َل��يَّ ب��ْخ��ًال يَ��ْش��ت��ك��ي وال م��ع��ي��ش��ٍة ب��أَدن��ى أَرض��ى ال ك��ن��ُت ل��ق��د
وص��دي��ُق أٌَخ م��ن��ُه ي��ن��ل ل��م إِذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��م��ال إِنَّ َخ��ِل��ي��َل��يَّ
تَ��ِض��ي��ُق َع��ل��يَّ َم��ا أُْخ��رى ��ْم��ُت تَ��يَ��مَّ م��َح��لَّ��ٌة َع��ل��يَّ ض��اق��ت إِذا وك��ن��ُت
ُس��وُق ال��م��ح��اِم��د ف��ي أَْو ال��تُّ��َق��ى ف��ي ل��ُه ع��ام��ٌل وال��ن��اِس ال��ل��ِه ب��ي��َن خ��اَب وم��ا
ت��ِض��ي��ُق ال��رج��ال أَخ��الق ول��ك��نَّ ��ٍف م��ت��ع��فِّ ع��ن ال��ل��ه ف��ض��ُل ض��اق وال

تقل وال أيًضا! مؤثر هذا تأثره وأن متأثر، صادق الشاعر أن معي تحس ألست
كان وإنما للبخالء، محبٍّا وال بخيًال، بشار يكن فلم األبيات، هذه يف الكرم يتكلف إنه
كما املال، يزدري ألنه بل وجوده، بكرمه عليهم ويعطف الناس، يحب ألنه ال كريًما،
بامليسورين، ليسوا إخوة له كان فقد بها، بأس ال الكرم يف أخبار وله الناس، يزدري
ثيابه عىل يَْعُدون كانوا لقد حتى بذلك، االنتفاع يف يرسفون وكانوا ماله، يبيحهم فكان
الثياب هذه يف يرتكون فكانوا صاحبها، ينظف ال مهنًا يتعاطون وكانوا فيلبسونها،
احتمل وإنما إخوته، يزجر لم ولكنه به، ويتربم ذلك، يكره بشار وكان تطيب، ال روائح

ذلك. منهم
فيه ترك قد له أخ وكان الثياب، هذه من ثوبًا األيام من يوٍم يف لبس أنه وزعموا
وقد الرحم! صلة ذلك إنما فقال: بشار، عىل ذلك الناس بعض فأنكر تحب، ال رائحة
كان فقد صلة، من َمْقَمق الشَّ أبي وبني بينه كان ما بشار كرم من نذكر أن نستطيع
حتى ذلك، يف الشمقمق أبو وطمع عام، كل يف املال من مقداًرا يمنحه أن عوده بشار
فقد هللا، لوجه خالًصا وال بريئًا يكن لم الشمقمق أبي عىل بشار كرم ولعل دينًا، عده
ويتقيه يخافه، بشار فكان الهجاء، سيئ الشمقمق أبو وكان قلنا، كما جبانًا بشار كان
يديه بني فوجد بشار، عىل دخل أنه الناس بعض وتحدث كثرية، نوادر ذلك يف وله باملال،
شعره من أبياتًا أن وهي قصتها، عليه وقص شئت، ما منها خذ بشار: له فقال دنانري،
يتكلف ال وهو إذن، بخيًال بشار يكن لم دينار، مائة إليه فحمل حب، عىل شابٍّا أعانت
يحتمل ال أنه يظهر وحني يشكو، حني صادق وهو قدمناها، التي األبيات هذه يف الكرم
يأتيه كله هذا كان وإنما البرصة، يف منعًما مرتًفا، العيش واسع كان فقد الحياة، ضيق
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أن غريبًا فيلس أيًضا، الناس أرشاف به وهجائه الناس، أرشاف به ومدحه الشعر، من
لنفسه بشار كان فقد الحرمان، هذا يحزنه أن غريبًا وليس إياه، املهدي حرمان يسوءه
لبشار قالوا الناس أن ويروون يكن، مهما غريه يصغره أن عليه يهون يكن ولم مكربًا،
لو كالًما فيه قلت لقد وهللا ال! فأجاب: فيه، قلت ما يستحسن لم إنه املهدي: حرمه حني
إليه فانظر فيه، القول كذبت ألني وأمىل؛ كذب ولكنه رصفه، الناس ألمن الدهر يف قيل
هذا، عىل نفسه أكرب وكيف املهدي، أعجب قد شعره يكون أن إال يفرتض أن أبى كيف

فيه! ليس بما مدحه ألنه نفسه؛ والم املهدي، فازدرى
فلن واإلخالص الصدق أخطأه إن وهو قلنا، كما نادر قليل بشار صدق أن عىل
نريد عفًوا، عنه الشعر يصدر وال شعره، يعمل شاعر فهو الصناعة، وحسن الفن يخطئه
بشار عن يصدر كان فقد ذلك، غري فأما ويبقى، يروى أن يستحق الذي الجيد، الشعر
كأنها باملاء، امتألت التي الرخوة، األرض كهذه كانت فطنته وكأن عناء، وال تكلف غري يف
وقت، كل يف عذبًا يكن لم املاء هذا ولكن املاء، منها لينبجس تمسها أن يكفي إسفنجة،
شعر كثر هنا ومن أيًضا، نتن من يخُل لم وربما وفجاجة، مرارة من يخلو ال كان فقد
اثني عن يقل ال الجيد شعره أن يزعم أن نفسه بشار استطاع حتى فاحشة، كثرة بشار
يكون أن فيجب قصيدة، ألف عرش اثني له ألن ذلك؛ يف مرسف غري وأنه بيت، ألف عرش
بلد يف أو تونس، يف اآلن موجود بشار ديوان أن قوم حدثني وقد جيد، بيت قصيدة كل يف
فسنستطيع صحيًحا الخرب هذا كان فإذا لنرشه،2 يعمل من األدباء من وأن تونس، غري
لنفيس وأستبيح عليه، بحكمي أحتفظ لهذا وأنا َكثَب، من عليه ونحكم بشاًرا ندرس أن
يضطرني أن االستبعاد كل أستبعد كنت وإن الديوان، هذا ظهر إذا فيه، رأي تغيري
عظيم، مقدار شعره من يدي بني فليس وشعره، بشار يف رأيي أغري أن إىل بشار ديوان
يوم وسنرى عليه، وأحكم ألتمثله، يكفيني وأنقده، أدرسه الذي القليل املقدار هذا ولكن

مصيب. أم أنا أمخطئ الديوان؛ يظهر
قليًال أكان سواء وهو أيًضا، بالقليل ليس ولكنه بالكثري، ليس لبشار غزل يدي بني
عىل تهالًكا يمثل اثنني: أمرين يمثل وإنما صادًقا، شعوًرا وال عاطفة يمثل ال كثريًا، أم
خلًقا ذلك يف الشاعر يراقب أن دون أيًضا، فيه وافتنانًا التهالك، هذا يف وإفحاًشا اللذة،
ومن والكالم، والوعظ الدين أهل من البرصة علماء أن تعلم أن ويكفي دينًا، أو أدبًا أو

األول. الجزء منه طبع وقد القاهرة يف اآلن يطبع 2
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وشَكْوه به، هتفوا قد جميًعا، دينار بن ومالك البرصي والحسن عطاء بن واصل بينهم
يكتفي بشار يكن فلم السوء، وإذاعة الفساد يف رغبة ويمثل له، ونصحوا وعظوه أن بعد
األلفاظ أيرس تغزل إذا يتخري كان ولهذا عليها، املتهالكني اللذة أصحاب من يكون بأن
يفهمه أن يريد كان كأنه الهوى، وفتيات النساء يف شيوًعا وأشدها وأدناها واألساليب،
أو مدح إذا اللفظ يف يسف بشاًرا تجد ال أنك والغريب به، يتأثرن وأن والفتيات، النساء
أن أراد تغزل إذا فهو واضح، وهذا والهجاء، الغزل إال الشعر، فنون من لفن تعرض
فقد هجا إذا وهو الخالعة، وأهل الشبان يتناقله ذائًعا، شعره يكون وأن النساء، يفهمه
سهًال ذلك مع وكان مقذًعا، فاحًشا كان إذا يؤذيه وإنما يهجو، من يؤذي أن يريد كان
بشاًرا نهى حني مرسًفا وال جائًرا يكن لم املهدي أن يف أشك ولست وروايته، فهمه يمكن
التي القصيدة هذه لك أروي أن ويكفي إليه، عاد إن باملوت أنذره وحني الغزل، عن
عليه: يؤسف بحيث والطهر الجودة من يكن لم بشار غزل أن لتعلم املهدي، لها غضب

َض��َج��ُر ُك��نْ��ه��ه غ��ي��ر ف��ي وال��ل��وم ُع��َم��ُر َخ��ل��ي��ل��ت��ي ف��ي الم��ِن��ي ق��د
ال��خ��بَ��ُر م��ن��ك��م��ا ال��ن��اس ف��ي ش��اع ق��د ب��ل��ى ف��ق��ال: ال، ق��ل��ت: أَف��ق، ق��اَل:
ُع��ذُُر ع��ن��َده��م ف��ي��ه ل��ي ل��ي��س ـ��ا ��ـ ِم��مَّ اع��ت��ذاُرَك م��ا ش��اع وإِذْ ق��ل��ت:
ن��ظ��روا ع��ي��وب��ه��م ف��ي أَن��ه��م ل��و َخ��ِرس��وا ل��ه��م وم��ا ع��ل��ي��ه��م! م��اذا
ال��َخ��َزُر ف��ت��ؤخ��ذُ ت��غ��زو ك��ال��تُّ��ْرِك ب��ِه وي��ؤخ��ذون وح��ِدي أَْع��َش��ُق
ال��َح��َج��ُر اْل��َه��َوى ف��ي الم الَّ��ِذي ِب��ِف��ي َع��َج��بَ��ا يَ��ا ل��ل��خ��الف َع��َج��ب��ا يَ��ا
وال��نَّ��َظ��ُر ال��َح��دي��ُث وم��ن��ُه م��ن��ي ب��ه َك��ِل��ف��ُت ال��ِذي وَح��ْس��ُب َح��ْس��ب��ي
… … … … إِذا ب��أس وم��ا ذاك ِخ��الل ف��ي ق��ب��ل��ٌة أَو
أَثَ��ُر ��ه��ا ع��ضِّ م��ن ِذراع��ي ف��وق ول��ه��ا ِذراع��ه��ا ف��ي ��ة َع��ضَّ أَو
��تُ��ُر ال��سُّ ُدون��ه ح��ال ق��د واْل��ب��اُب ب��ي��دي ِم��ْرِط��ه��ا ُدون َل��م��س��ٌة أَو
ال��بُ��ُه��ُر ع��ال وق��د ري��ق م��ص أَْو ُم��َخ��ْل��َخ��لُ��ه��ا بَ��رَّاق��ة ��اُق وال��سَّ
ُم��نْ��َح��ِدُر وال��دَّْم��ُع َع��ن��ي إِي��ِه ل��ت: وق��ا ل��ل��ع��َراك ال��ك��ف واس��ت��رخ��ِت
أَِش��ُر ُم��غ��اِزٌل ورب��ي أَن��َت زع��م��وا ك��ال��ذي أَن��َت ف��م��ا انْ��َه��ْض:
يَ��نْ��تَ��ِص��ُر ِف��ي��َك م��ن��ك ل��ي وال��ل��ُه ح��اِض��نَ��ِت��ي َع��نْ��ك ال��ي��وم غ��ابَ��ت ق��د
ُس��ُك��ُر ب��ه م��ا ج��اءَ ف��اس��ق ِم��ْن ض��َرِع��ي ت��رى ف��ق��د ِل��ي ُخ��ذ َربِّ يَ��ا
ُم��ْق��تَ��ِدُر ي��ط��اق م��ا ُق��وٍَّة ذُو ��َض��ُه َف��َرضَّ ِم��ْع��َض��ِدي إَِل��ى أَْه��َوى
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اإلِبَ��ُر ك��أَنَّ��ه��ا س��واٍد ذَاَت َخ��ُش��نَ��ْت ل��ه ِل��ْح��يَ��ًة ِب��ي أََل��َص��ق
ال��ظَّ��ِف��ُر ال��ُم��َس��اِوُر َف��أَنْ��َت ف��اذَْه��ْب ب��ه��ا نَ��ج��وَت ال ب��ال��ل��ِه أُْق��ِس��ُم
اْل��َخ��بَ��ُر ذَا ِم��ن��َك ش��اع إِن ك��ي��َف أَم ش��َف��ِت��ي رأَت إِذا ��ي ب��أمِّ ك��ي��َف
ِع��ب��ُر يَ��ا أَق��ول ف��م��اذا م��ن��ك، ب��ه اب��ت��ل��ي��ُت ال��ذي أَخ��ش��ى ك��ن��ُت ق��د
َخ��ِب��ُر م��ج��رٌِّب إِن��ي ب��أس، ال َس��ك��ن��ي يَ��ا ذاَك: ع��ن��د ل��ه��ا ق��ل��ُت
ُظ��ُف��ُر ل��ُه م��ا ال��بَ��قِّ ف��ي ك��اَن إِْن ُظ��ُف��ٌر ل��ه��ا ��ٌة بَ��قَّ ل��ه��ا: ق��ول��ي

هذه تقرأ وأنت الرواة، خطأ من هذا ولكن ملطيع، القصيدة هذه من يشء روي
هذه يبدأ يكاد ال الشاعر ولكن فيه، نكري ال مستقيم، متني جيد أولها فإذا القصيدة،
املعنى، يف بل كثري، فحش اللفظ يف فليس اللفظ، يف ال يفحش، حتى الخليعة، القصيدة
أحدهما القصيدة؛ هذه من اثنني بيتني إىل إال ألفتك أن أريد ولست فحش، كله فاملعنى
ولذة، تهالٍك يف يتفجعن حني النساء من نوع أو النساء، محاكاة يف بشار مهارة يبني

قوله: وهي

ع��ب��ر يَ��ا أَق��وُل َف��م��اذَا ِم��نْ��َك، ِب��ه ابْ��تُ��ِل��ي��ُت الَّ��ِذي أَْخ��َش��ى ُك��نْ��ُت ق��ْد

تعبث التي الشيطانية الفاتكة النفس يمثل واآلخر عرب.» «يا قوله: إىل وانظر
هذا كل وقلبه، وخلقه بشار نفس أن أعتقد وأنا وقسوة، عنٍف يف منهم وتسخر بالناس،

البيت: هذا يف مخترص

ُظ��ف��ر ل��ه م��ا ال��ب��قِّ ف��ي ك��اَن إِن ُظ��ُف��ٌر َل��ه��ا ��ة بَ��قَّ ل��ه��ا ُق��ولِ��ي

تقوم أنها وأظن تكفي، فهي بشار، خالعة من القصيدة هذه غري لك أروي ولست
إىل ببشار سعيهم يف وللعلماء وللوعاظ النساء، ذكر عن بشاًرا نهيه يف للمهدي عذًرا
وإذاعته، الفاحش الكالم هذا قول عند وقف قد يكن لم بشار أمر أن سيما وال السلطان،
فمنهن املواعيد، إليهن يطلب هو وكان اللهو، يف ويشاركنه إليه يرتددن النساء كان وإنما
يف ذلك وأخبار منكًرا، عبثًا به تعبث كانت من ومنهن وفية، صادقة تسايره كانت من
باآلداب ويتأدب نفسه، يكرم كان أنه عىل تدل وال بشاًرا، ترشف ال وهي كثرية، األغاني
عىل مفطوًرا فاجًرا كان ولكنه والوقار، الحياء وأقلها آفته، عليه تفرضها كانت التي

الفجور.
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شعر يف عليه الجواب ألتمس أن أحاول سؤال هذا صادًقا؟ حبٍّا بشار أحب هل
عاطفة، عىل يدل ال صفيق، كثيف شعره إن لك: قلت فقد سبيًال، ذلك إىل أجد فال بشار،
بشاًرا أن أعلم وأنا املعاني، تكلف أريد له، حد ال فيه والتكلف كثري، فيه الكذب وإن
مالت عبدة، أن وأعلم املغنون، فيه تغنى ا، جدٍّ كثريًا شعًرا فيها وقال بعبدة، مشغوف
أجد فال عبدة يف بشار شعر من لنا بقي ما أقرأ ولكني مودة، وبينه بينها وكان إليه،
لها وأتأثر بها فأعجب، األبيات هذه أقرأ وقد ا، حقٍّ القوي الصادق الحب يمثل شيئًا فيه
وأن كاذب، الشاعر أن أعلم ألني أضحك؛ أن ألبث ال ولكني صادًقا، الشاعر وأحسب
لجودته وتقبله أيًضا، منه تضحك كانت أنها يف أشك وما الكذب، هذا منه تعلم صاحبته

وهي: لبشار جميًعا الناس يحفظها مشهورة األبيات وهذه غري، ليس الفنية

أََل��ْم َط��يْ��ٌف اْل��َك��َرى َع��نِّ��ي ونَ��َف��ى أَنَ��ْم ل��ْم ول��ِك��ْن َل��يْ��ِل��ي يَ��ُط��ْل َل��م
َوَدْم َل��ْح��م ِم��ْن َع��بْ��َد يَ��ا أَنَّ��ِن��ي واْع��َل��ِم��ي َع��نِّ��ي َع��بْ��َد يَ��ا ��ِه��ي َرفِّ
النْ��َه��َدْم َع��َل��يْ��ِه تَ��َوكَّ��أَِت َل��ْو ن��اِح��ًال ِج��ْس��ًم��ا بُ��ْرَديَّ ِف��ي إِنَّ
ونَ��َع��ْم ال َع��ْن ��ْم��ِت ِب��ال��صَّ َخ��رج��ْت َل��نَ��ا ُج��وِدي َل��َه��ا ُق��ْل��ُت َوإِذَا

نفسه، عن الرجل لخدعنا بشار، ضخامة من نعلم وما الثالث البيت هذا ولوال
أهدأ ينام يكن لم أنه يدرينا من ولكن ينام، ال عبدة لحب كان أنه إلينا وخيل فصدقناه،

والنحول! النحافة يزعم كان كما واألرق، السهر يزعم ثم وألذه، النوم
أرويها؛ وأنا جودة، من تخلو ال وهي لها، بكى يزيد بن الوليد أن زعموا أبيات وله

عجب: من تخلو ال قصتها ألن

ُروِد بَ��يْ��َض��اءَ ِري��ق ِم��ْن َواْس��ِق��ي��اِن��ي َش��َراِب��ي ُص��بَّ��ا ��اِق��يَ��اِن ال��سَّ أَيُّ��ه��ا
بَ��ُروِد ث��ْغ��ر ُرَض��اِب م��ْن َش��ْربَ��ٌة َدَوائ��ي َوإِنَّ ال��ظَّ��َم��ا َداِئ��ي إِنَّ
اْل��ب��روِد َوْش��ي ك��اْل��َوْش��ي َوَح��ِدي��ٌث األَق��اِح��ي َك��ُغ��ر َم��ْض��َح��ك َوَل��َه��ا
ال��م��س��ت��زي��ِد زي��ادة ون��ال��ت ـ��ب اْل��ق��ل��ـ ح��بَّ��ة م��ن ال��س��واد ف��ي ن��زَل��ْت
ج��دي��ِد ك��لَّ يُ��بْ��ِل��ي��َن وال��ل��ي��ال��ي ل��ي��اٍل ب��ع��د ن��ل��ق��اك ق��ال��ت: ث��م
ال��َح��دي��ِد ق��ْل��َب ي��أْك��ل��ن َزَف��َراٌت وع��ن��دي ل��ق��ائ��ي، ع��ن ال��ص��ب��ُر ع��ن��ده��ا
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ظمئي، فريوي سلمى، ريق من هذه كأيس بمزاج يل من وقال: الوليد فطرب قالوا:
فهذا. ذاك فاتنا إن وقال: بدمه، كأسه مزج حتى بكى ثم ُغلَّتي، وتطفأ

ولست استسخفته، وربما أوله، أحب ال ولكني ورقة، وجودة متانة الشعر هذا يف
هذه أن وأحسب … صاحبته! ريق من بشاًرا يسقيا أن الساقيان يستطيع كيف أدري
الشاعر، هذا رقة تمثل إنما فهي صحيحة، القصة هذه كانت وإذا السقاة، صناعة ليست
كأسه فمزج سلمى، ريق فاته الذي يزيد، بن الوليد وهو عليه، وأعطف أحبه الذي

عليها. البكاء يسفحه بالدمع،
أطلنا. فقد إيجاز يف ولكن شعره، فنون من آخر يشءٍ إىل وننتقل بشار، غزل ولنرتك
أبو قدمها ميمية، إحداهما عظيًما، اشتهاًرا الرواة بني اشتهرتا قصيدتان لبشار
وأعجبوا بغداد، أهل وتناقلها األصمعي، بها وفتن والفرزدق، جرير ميميات عىل عبيدة
بن إلبراهيم قالها أيًضا، بشار نفس لنا تمثل قصة، القصيدة ولهذه عظيًما، إعجابًا بها
فلما املنصور، فيها ويهجو املنصور، عىل فيها ويحرضه بها، يمدحه الحسن بن هللا عبد
ولم إبراهيم، بها يمدح لم كأنه القصيدة، فحول بشار، خاف وقتل، إبراهيم ثورة قمعت
أبي موضع مسلم أبا فوضع الخرساني، مسلم أبا بها هجا وكأنه املنصور، بها يهُج

وهي: تحويله، إىل سبيل يكن لم ما القصيدة أبيات من وحذف جعفر،

ب��س��ال��ِم ق��ل��ي��ل ع��م��ا س��ال��ٌم وال ب��دائ��ِم ع��ي��ش ط��وُل م��ا َج��ع��ف��ٍر أَب��ا
ال��ُم��تَ��الِح��ِم ال��م��أزق ف��ي ويَ��ْص��َرُع��ه ال��رََّدى يَ��ْق��تَ��ِح��ُم ال��ج��بَّ��ار ال��م��ل��ك ع��ل��ى
األَع��اِج��ِم ب��َف��تْ��ك ت��س��م��ع ول��م ع��ظ��ي��ٍم، ٍج ُم��تَ��وَّ ب��ق��ت��ِل ت��س��م��ْع ل��م ك��أَنَّ��َك
ن��ائ��ِم أَْح��َالَم ال��ع��بَّ��اِس أَب��و وأَم��َس��ى ِب��ُس��يُ��وِف��ِه��ْم َرْه��ُط��ُه ِك��ْس��َرى ��َم تَ��َق��سَّ
األَش��ائ��ِم ال��ن��ح��وِس َج��ْري وال ع��ل��ي��ه، َم��ِك��ي��َدٍة ان��ق��الَب يَ��ْخ��َش��ى ال ك��ان وق��د
ال��ع��م��ائ��ِم ح��اس��راِت ال��م��ن��اي��ا وج��وُه ل��ه بَ��َدْت ح��ت��ى ال��ل��ذَّاِت َع��َل��ى ُم��ِق��ي��ًم��ا
ال��ش��ك��ائ��ِم ب��ادي��ات ُك��لُ��وًح��ا وردن وربَّ��َم��ا ُغ��رٍّا األَيَّ��اُم تَ��ِرُد وق��د
ال��ج��رائ��ِم ن��زَر أَج��رْم��َت ِل��م��ا وك��ان ال��رََّح��ى رأْس��ه ع��ل��ى دارت ق��د وم��رواُن
ال��ن��ق��ائ��ِم ت��ل��َك أَْش��بَ��اَه تَ��تَّ��ِق��ي وال ط��ري��ق��ه��م ف��ي س��اِدًرا ت��ج��ري َف��أَْص��بَ��ْح��َت
��َراِغ��ِم ال��ضَّ ل��لُّ��ي��وث َم��َط��اه وتُ��ع��ري س��ب��ي��َل��ه ت��ع��ف��و ل��ِإلس��الِم ت��ج��رَّْدَت
ال��ص��وارِم ب��ال��س��ي��وِف ف��ع��اذُوا ع��ل��ي��َك أَه��َل��ُه ال��دَّي��ُن اس��ت��ن��َص��َر ح��تَّ��ى ِزْل��َت ف��م��ا
وَض��اِئ��ِم َم��ِض��ي��ٍم م��ن ب��ن��اٍج ف��ل��س��َت َس��الَم��ٍة بْ��َن ي��ا يُ��نْ��ِج��ي��َك َوَزًرا ف��ُرْم
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ال��م��ط��اع��ِم خ��ب��ي��َث م��رءوًس��ا ِزل��َت وَم��ا ع��ل��ي��ه��م َّس��وَك َرأ ق��وًم��ا ال��ل��ُه َل��َح��ى
ل��ل��م��ك��ارِم ع��اش��ًق��ا أَْري��ح��يٍّ��ا َغ��دا َج��الَل��ٌة ع��ل��ي��ه ��ام ل��ب��سَّ أَُق��وُم
ف��اط��م اب��ن م��ث��ُل ي��ه��دي��ك وم��ن ِج��ه��اًرا ال��ه��دى إَل��ى ال��دُّع��اة ال��ف��اِط��ِم��يِّ��ي��ن م��ن
ال��ُم��َزاِح��ِم ل��ل��ع��دو ظ��الًم��ا ي��ك��وُن وت��ارًة ال��م��س��ت��ض��يء ل��َع��ي��ِن ِس��َراٌج
ح��ازِم ن��ص��ي��ح��ِة أَو ن��ص��ي��ٍح ب��رأْي ف��اس��ت��ِع��ْن ال��م��ش��ورَة ال��رأُْي ب��ل��َغ إِذا
ل��ل��ق��واِدِم ُق��وًَّة ال��َخ��واِف��ي ف��ري��ُش َغ��َض��اَض��ًة ع��ل��ي��ك ��وَرى ال��شُّ ت��ج��ع��ل وال
ب��ق��اِئ��م ي��ؤيَّ��ْد ل��م س��ي��ٍف خ��ي��ُر وم��ا أُْخ��ت��ه��ا ال��ُغ��لُّ أَم��س��ك ك��فٍّ خ��ي��ُر وم��ا
ب��ن��ائ��ِم ل��ي��س ال��َح��ْزَم ف��ِإنَّ نَ��ئُ��وًم��ا ت��ُك��ْن وال ل��ل��ض��ع��ي��ِف اْل��ُه��َوي��ن��ى وَخ��لِّ
ال��م��ظ��اِل��م َق��بُ��ول م��ن خ��ي��ٌر اْل��َح��ْرب َش��بَ��ا ُظ��الَم��ًة إالَّ تُ��ْع��َط ل��م إذا وح��ارْب

والناس فيها، العاطفة صادق وهو بشار، قال ما أجود من ولعلها جيدة، القصيدة
ويؤثر شديًدا، كرًها العباس بني يكره كان ألنه صادق هو استحسنوها، حني صادقون
عجيبًا فليس دولتهم، عىل آسف ولعله أمية، بني يكره يكن ولم شديًدا، إيثاًرا عيل بني
وكان املتأججة، املضطرمة األبيات هذه يف بالعباسيني ويغريهم العلويني، لثورة يفرح أن
يظهرون العراق، أهل كعامة أيًضا، متشيعني القصيدة هذه أحبوا الذين العلماء هؤالء
ظلًما العباس بني من ينقمون جيمًعا الناس كان ثم يضمرون، ما غري العباس لبني
يحبوا أن عجبًا فليس أيًضا، املوايل ومن العرب، من للزعماء وازدراء باألمر، واستبدادا
ما يشء كل قبل يمثالن اإلعجاب وهذا الحب فهذا الشورى، يف وأبياته بشار شعر
هذه يحيل الذي وحده ليس بشار صدق أن عىل إليها، ضني املبغَّ للملوك الشعوب تضمر
والندرة العمق من ليست كانت وإن جياد، ومعانيها ترى، كما متني فلفظها القصيدة،

مألوفة. غري قوة فيها ولكن القصائد، من لقصيدة البقاء تكفل بحيث
فيها: وقال هبرية، ابن بها مدح التي البائية فهي األخرى القصيدة أما

ن��ع��ات��بُ��ه ب��ال��س��ي��وف إِل��ي��ه م��ش��ي��ن��ا خ��دَّه ��ر ص��عَّ ال��ج��ب��اُر ال��َم��ِل��ُك إِذَا

عىل واستكثروه شديًدا إعجابًا الناس به أعجب الذي املشهور، البيت هذا وفيها
وهو: رضير، شاعٍر

ك��واِك��بُ��ْه تَ��َه��اَوى ل��ي��ٌل وأَْس��ي��اَف��نَ��ا ُرءُوِس��ن��ا ف��وَق ال��نَّ��ْق��ِع ُم��ث��اَر ك��أَنَّ
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القيس: امرئ قول فيه قلد بأنه ينبئنا نفسه فبشار بشار، عىل كثريًا البيت وليس

اْل��ب��اِل��ي وال��َح��ْش��ُف ال��ُع��نَّ��اُب َوْك��ِره��ا َل��دى وي��اِب��ًس��ا َرْط��بً��ا ال��ط��ي��ِر ق��ل��وَب ك��أَنَّ

عنه تحدث مألوف فيشء بالليل، النقع مثار وتشبيه بالكواكب، السيوف تشبيه فأما
وإنما كلها، يخرتعها لم التي الشعرية، الصورة هذه إال فيه لبشار وليس كثريًا، الشعراء

ترى. كما قديًما شاعًرا فيها تأثر
لم املادة هذه يف الجيد ولكن ا، جدٍّ املادة غزير شاعًرا كان أنه بشار يف القول وجملة
يتكلف وكان األوقات، أكثر يف املعاني يتكلف كان وإنما مخلًصا، وال شعره يف صادًقا يكن
والحاشية، الطبع رقيق لينًا وال جذابًا، وال محببًا يكن ولم أيًضا، واألوصاف األلفاظ
الذي الفن تعرف أن أردت وإذا لهم، مبغًضا الناس، إىل مبغًضا جباًرا، قويٍّا كان وإنما
وأن الهجاء، قتل أنه الحق ويف هذا، عللنا وقد الهجاء، فن فهو ا؛ حقٍّ بشار فيه برع
ولكن تكتمه، وال تسرته ينفعه ولم زنديًقا، كان بل فاسًقا، كان فقد أيًضا، قتله الهجاء
للمهدي هجاؤه هو إنما قتله والذي قتله، إىل وسيلة اتخذت وإنما تقتله، لم الزندقة
صالح وألخيه املهدي، وزير داود بن ليعقوب وهجاؤه لك، أرويه أن أستطيع ال بشعر
غريه وأعطى حرمه، حني شديًدا َوْجًدا املهدي عىل َوَجَد بشاًرا إن الرواة: قال داود، بن
من هنا هل فسأل النحوي، حبيب بن يونس حلقة إىل يوم ذات فذهب الشعراء، من
حملوهما أن وأصحابه يونس يلبث لم املهدي، يف شنيعني بيتني فأنشد ال؛ فقيل: يحتشم؟
فغضب قالوا: وإغراء، وتملق تحفٍظ يف املهدي إىل حملهما أن هذا يلبث ولم يعقوب، إىل
فأمر عليه، البينة عندي قامت قد زنديق، إنه يعقوب: له وقال شديًدا، غضبًا املهدي
بيته يف وجد وقد قالوا: لها. مات سوًطا سبعني فرضب التلف، رضب يرضب أن املهدي
أصح وسواء لقتله، املهدي فندم كافًرا، وال زنديًقا يكن لم أنه للمهدي أثبت طومار
امليسور من يكن ولم الشاعر، هذا قتل الذي هو وحده فالهجاء يصح، لم أم الخرب هذا
عن يعلن كان ما مثل العامة املجامع يف يعلن كبشار، لشاعر والحياة الحرية ترتك أن

الخلفاء. ووزراء الخلفاء
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الحميد1 عبد بن وأبان الحباب بن والبة

شك وال عرصه، يف أثًرا الشعراء أبعد كان أنه يف أشك ال شاعٍر عن أحدثك أن أريد كنت
وإرساًفا املجون، يف إمعانًا أشدهم من كان أنه يف أشك وال ذكًرا، أنبههم من كان أنه يف
عنه أحدثك أن أستطيع ال األسف مع ولكني الحباب، بن والبة وهو والفجور، الفسق يف
الرواة، يتناقلها أن وسريته ألخباره وال البقاء، لشعره يقدر لم هللا ألن غناء؛ ذي بيشءٍ
األيام تكشف أن إال سبيل، درسهما إىل لنا تكون أن دون أدبه، ذهب كما حياته فذهبت
الرجل هذا أخبار من طرف فيه األسفار، من سفر عن الكتب خزائن من خزانة يف

وأشعاره.
أسماء بني اسمه بتسجيل ونكتفي اآلن، درسه عن نُْعِرَض أن إىل مضطرون ونحن
أسماء بني اسمه نسجل الفصول، هذه يف ندرسهم الذين العابثني، الشعراء من النفر هذا
أساتذتهم من أستاذًا كان بل زعمائهم، ومن منهم، كان قد بأنه واثقون ألننا النفر؛ هذا
وتعليمه تأديبه توىل نواس، ألبي أستاذًا الحباب بن والبة كان فقد أيًضا، والعمل القول يف
بني كانت قد أنه ويظهر الغلمان، سن نواس أبو يتجاوز وملا واملجون، الشعر ألوان
روايتها من يتحرج ولم الفرج، أبو روايتها من يتحرج لم سيئة، عرشة وتلميذه األستاذ
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سلكها التي املنكرة، السبيل هذه نواس ألبي مهد الذي هو والبة ولعل نفسه، نواس أبو
سريته، لسوء مبغًضا جعلته الناس، إىل محببًا وجعلته مبغًضا، فجعلته حياته، طول
من كثري يبلغه لم حدٍّ إىل األدب يف وتقدمه ظرفه، وشدة شعره، لحسن محببًا وجعلته

معارصيه.
نفسه السبب لهذا نود وكنا أسد، بني من صميًما، عربيٍّا هذا الحباب بن والبة كان
الزندقة يف الرصيحني العرب بالء كان كيف لنعرف وأشعاره، أخباره لدينا تكثر أن
عن إال يزيد بن الوليد بعد اآلن إىل أحدثك فلم العبث، ألوان من اللون وهذا واملجون،
ومع شك، موضع نسبه يكن ولم موىل، يكن فلم والبة أما عربيتهم، يف يشك من أو املوايل،
أبو إلينا نقلها التي املبتورة القصرية األخبار بهذه نكتفي أن إىل مضطرون فنحن ذلك
من وال نواس، أبي من وعبثًا فجوًرا أقل والبة لنا تمثل ال األخبار وهذه والبة، عن الفرج
فالناس الفحش، يف وإرساًفا القول، يف رصاحة منهم أشد كان وربما حماد، من وال مطيع،
ا رشٍّ منادمته فجعل قالهما، لبيتني ومنادمته، لقاءه كره الرشيد أو املهدي أن يتحدثون
ولكن أبياتًا، إال منه نحفظ ال ألنا عليه؛ نحكم أن نستطيع فال شعره أما نديم، كل عىل
واملجون، والغزل العبث من يتصل وما الخمر وصف يف بارًعا كان أنه يحدثنا الفرج أبا
من الفن هذا غري يف يربع لم أنه ويحدثنا بالغلمان، الغزل نذكر فإنما الغزل، ذكرنا وإذا
لم بل شيئًا، منه ينال أن يستطع فلم العتاهية، أبا يهاجي أن حاول وأنه الشعر، فنون

كالهارب. أو هاربًا عنها ينرصف أن إىل اضطر وإنما بغداد، يف يثبت أن يستطع
ننرصف؟ من وإىل العرص، هذا شعراء من غريه إىل ولننرصف إذن، والبة فلندع
يمكن ألنه ال حينًا، عنده نقف أن خليق فهو الالحقي؛ الحميد عبد بن أبان إىل ننرصف
من ذرًعا وأضيق باًعا، أقرص فهو نواس، أبي إىل أو مطيع، إىل أو بشار، إىل يقرن أن
معانيه، ورقة لفظه، وحسن فنونه، واختالف وقوته، الشعر يف هؤالء من لرجٍل يثبت أن
ذلك مع ولكنه الخالل، هذه يف هؤالء من لواحٍد يثبت أن أبان يستطيع ال لهجته، وصدق
العناية، تستحق نواٍح وله بعضها، يف ويفوقهم أخرى، خالل يف لهم يثبت أن يستطيع

التفكري. إىل وتدعو
ينفر الثقل من يشء فيه كان وإنما الناس، إىل محببًا وال الظل، خفيف يكن لم
بأوفر نحن حبنا من حظه يكون ولن قليلني، يحبونه الذين وكان عنه، ويرصف منه،
ذكرناها، التي غري خالٍل يف الشعراء لهؤالء يثبت إنه قلنا: معارصيه، حب من حظه من
منهم أقل كان لعله قل: أو مجونًا، وال عبثًا منهم أقل يكن فلم الزندقة، يف لهم يثبت
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من أقبح كان ضمريه ولعل سريتهم، من أقل تكن لم سريته ولكن اللفظ، يف ومجونًا عبثًا
عن يكفرون كانوا والذين ا، حقٍّ زنادقة كانوا الذين الزنادقة أولئك من ولعله ضمائرهم،
قاعدة، العامة لحياتهم يتخذون كانوا والذين اللذة، يف رغبة أو شك عن ال وعقيدة، يقني
ويزدري ويزدريهم ودينهم، العرب يكره أحدهما مختلفني، رجلني من شخصيتهم تؤلف
به، ويتمدح ويتكلفه، اإلسالم يظهر واآلخر شديًدا، حقًدا ولدينهم لهم ويضمر دينهم،
ولكن بشار، من قريب هو الناحية هذه من فيه، الناس رأي يحسن أن عىل ويحرص
والهوى اللذة إىل وكان اللفظي، العبث إىل فكان وعبثه، الشعر صناعة عليه غلبت بشاًرا
بعينه. سيايس رأي وعىل ثابتة، عقيدة عىل يقومان والجحود، الكفر هذا إىل منه أقرب

ويتقرب يتملقهم نفسه الوقت يف كان ولكنه ويزدريهم، العرب يكره أبان كان
ولذتها، بالحياة حسابهم عىل لينعم بينهم، شجر الذي الخالف هذا من ويستفيد إليهم،
لم ولكنه األرض، إىل سلطانهم ويعيد للفرس، يثأر أن يريد يشء، كل قبل فارسيٍّا كان
الذي العرص يف ميسور غري ذلك أن العلم حق يعلم كان بل النظر، قصري وال محمًقا يكن
أن العلم حق يعلم كان العرص، هذا أهل يقول كما مبارشة، طريق من فيه يعيش كان
يف يطمع يكن فلم فاريس، سلطان مكانه ويقوم العرب، سلطان يزول أن إىل سبيل ال
السلطان ورد للفرس، االنتقام يف أبلغ وسيلة هناك أن يعلم وكان إليه، يسمو وال ذلك،
وأخذهم الخلفاء، إىل التقرب وهي واللفظي، الرشعي السلطان أخطأهم إذا إليهم، الفعيل
ويعتمدوا األمور، تدبري لهم الخلفاء يرتك حتى عليهم، والسيطرة الضعف، مواضع من
واسمها القوة، بظاهر ألنفسهم ويحتفظوا للفرس، الفعيل السلطان فيرتكوا ذلك، يف عليهم
أن بعد العرص، ذلك يف املعقول الوحيد املذهب هو املذهب هذا وكان العايل، ومقامها
وكان كله، الرش إال لحزبه وال املوت، إال لصاحبها تنتج ولم مسلم، أبي تجربة أخفقت
فأحسنوا حسنة، فطنة لألمر فطنوا الذين الربامكة، هم الفرس من املذهب هذا زعماء
إليه يسعى البعيد، واألمل الواسعة، الحيلة ذي املاهر ترصف وترصفوا والتدبري، العمل
أفقدهم ما والعجلة الغرور من أصابهم ثم أرادوا، ما ذلك من بلغوا حتى وثبات، رفٍق يف
النكبة، تلك وأصابتهم مسلم، أبو له تعرض ما لنفس فتعرضوا الحيلة، وحسن الرفق
للربامكة، صديًقا أبان وكان مسلم، أبي نكبة من أثًرا وأبعد وقًعا، أعظم كانت التي
وهزلها، جدها أمورهم، تدبري يف عليه ويعتمدون يستشريونه، اتصال، أشد بهم ُمتصًال
إليه جعلوا حتى ذلك، يف وبالغوا الرسمي، أديبهم اتخذوه قد وكانوا وهينها، صعبها
لذلك، الشعراء فغضب والصالت، الجوائز من يستحقون ما وتقدير الشعراء، امتحان
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حينما لك، قلت كما شديًدا، كرًها الربامكة يكره كان الذي نواس، أبو غضبًا أشدهم وكان
أبان وبني بينه وكانت خاصة، نواس أبو وغضب الشعراء غضب نواس، أبا أدرس كنت
أن سيما وال ومذهبه، أبان دين لنا تظهر ألنها حينًا؛ عندها نقف أن تستحق مهاجاة،
نواس، أبو هجاه فقد نواس، أبو هجاه ما بنحو نواس أبي عىل يرد أن عن عجز قد أبانًا
أن أبان يستطع ولم فحش، من يخلو ال منكًرا، رصيًحا اتهاًما والزندقة، بالكفر فاتهمه
وأبيه أمه يف وناله نواس، أبَا فشتم الضعفاء، رد فرد الناحية، هذه من خصمه عىل يرد
أبو قالها التي القصيدة وإليك إثم، من يعفي وال تهمة، يدفع ال الشتم هذا ولكن …

ا: حقٍّ أبان رأي تمثل وهي الحميد، عبد بن أبان بها يهجو نواس

أَب��اِن َدرُّ َدرَّ ال أَب��انً��ا ي��وًم��ا ش��ِه��ْدُت
ب��ال��نَّ��ْه��َرَواِن أَم��ي��ِر ـْ ال�� ِرواَق ُح��ْض��ٌر ون��ح��ُن
ِألَواِن َدنَ��ْت أُول��ى ـْ ال�� ص��الُة م��ا إذا ح��ت��ى
واإلِْح��َس��اِن ب��ال��ِب��رِّ َربِّ��ي ُم��نْ��ِذُر ف��َق��اَم
األَذَاِن انْ��ِق��َض��اء إِل��ى ُق��ْل��ن��ا ق��اَل وُك��لَّ��م��ا
ِع��ي��اِن ِب��َغ��يْ��ِر ِب��ذَا َش��ِه��ْدتُ��ْم َك��ي��َف َف��َق��ال:
اْل��َع��يْ��ن��اِن تُ��َع��اي��ن ح��تَّ��ى ال��دَّه��َر أَْش��َه��ُد َال
م��ان��ي! ُس��ب��ح��اَن ف��ق��ال: َربِّ��ي! ُس��ب��ح��اَن َف��ُق��ْل��ُت:
َش��يْ��َط��ان ِم��ْن َف��َق��ال: َرُس��وٌل ِع��ي��َس��ى َف��ُق��ْل��ُت:
ال��م��نَّ��اِن ـ��ُم��َه��ي��م��ن ـْ ال�� نَ��ِج��يُّ ُم��وَس��ى َف��ُق��ْل��ُت:
َولِ��َس��اِن إِذَن ـ��َل��ٍة ـْ ُم��ق�� ذُو َربُّ��َك َف��َق��اَل:
َم��َك��اِن��ي َف��ُق��ْم��ُت م��ْن؟ أَْم َخ��َل��َف��تْ��ُه أَنَ��ْف��ُس��ُه
ُغ��ْف��َراِن وذُو ـ��م��ة ـْ رح�� ذُو َربِّ��َي َوُق��ْل��ُت
ب��اْل��ُق��َراِن َه��اِزٍل َع��ْن ذَيْ��ِل��ي أَْس��َح��ُب َوُق��ْم��ُت
ب��ال��رَّْح��م��ِن ب��ال��ُك��ْف��ِر يَ��تَ��َم��رَّى ك��اِف��ٍر َع��ْن
��اِن ال��ُم��جَّ ب��ال��ُع��ْص��بَ��ِة يَ��تَ��َس��اَوى أَْن يُ��ِري��ُد
ال��ِه��َج��اِن وال��َوال��ب��يِّ وُع��ب��اٍد ِب��َع��ْج��َرد
ُح��ْل��َواِن نَ��ْخ��َل��ت��ْي َح نَ��ا الَّ��ِذي اإلِي��اِس َوابْ��ُن
ال��نُّ��ْدَم��اِن ـ��ح��ان��ِة ري��ـ َع��ل��ى اْل��َخ��ِل��ي��ِع وابْ��ِن
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… … … … … … … َوأَنْ��َت إِنِّ��ي

من الطائفة هذه رأي أيًضا تمثل بل وحده، أبان رأي ال تمثل القصيدة فهذه
معه ورفضوا أنفسهم، وبني بينهم فيما ورفضوا دينًا، اإلسالم أظهروا الذين الفرس،
سياسة ذلك اتخذوا ألنهم فاريس؛ هو بما إال يؤمنوا أن وأبوا أيًضا، واليهودية املسيحية
الوجهة من أبان يف نواس أبي رأي نفسه الوقت يف تمثل هي ثم السياسة، يف ومذهبًا
ووالبة الخليع، الضحاك بن والحسني وحماد، مطيع، إىل يقرنه أن يكره فهو األدبية،
يفوتهم ولكنه قلنا، كما األدبية الوجهة من هؤالء إىل يقرن ال أنه الحق ويف الحباب، بن
رد لك أروي ولست اللذة، إىل وسيلة ال رأيًا، الكفر يتخذ كان ألنه واإللحاد؛ الزندقة يف
عىل شئت، إن األغاني يف إليه ترجع أن وتستطيع كله، فحش فهو نواس، أبي عىل أبان
يف نواس أبو قالها التي األبيات هذه إىل وانظر تهمة، من يربئ وال حجة، يدفع ال أنه
بسب، وسبٍّا بشتم، شتًما يجزي أن أراد وإنما رأيه، أو لدينه يعرض أن دون أبان، هجاء

فحش: فيه ما منها أترك وإنما كلها، أرويها ولست

أَبَ��انَ��ا اْل��َم��ْه��ِد ِف��ي ـ��َم��تْ��َك ـْ َس��م�� إِذْ أُم��ك ��َف��ْت َص��حَّ
ِع��يَ��انَ��ا تَ��ْص��ح��ي��ًف��ا ـ��تَ��اءِ ـْ ال��ت�� َم��ك��اَن ب��اءً َص��يَّ��َرْت
أَتَ��انَ��ا إِالَّ تُ��ِرْد َل��ْم أَراَدْت َم��ا َع��ِل��ْم��نَ��ا َق��ْد
… … … … … … … … … …

حني نفسه من هو أعطاها التي صورته أبان من أعطيك أن الخري من أن عىل
معجٌب الرجل أن فرتى وستقرؤها القصيدة، هذه إليهم فكتب بالربامكة، يتصل أن أراد

وهي: وغروره، لتيهه حدَّ ال تيَّاه وأدبه، بعلمه ُمدلٌّ بنفسه،

أَْربَ��اِح ذُو اْألَم��ي��ر ُك��نُ��وِز ِم��ْن وَك��نْ��ٌز األَم��ي��ِن بُ��ْغ��يَ��ة ِم��ْن أَنَ��ا
��اِح ال��نُّ��صَّ ع��ل��ى راج��ٌح ن��اص��ٌح، أَدي��ٌب خ��ط��ي��ب، ح��اِس��ٌب، ك��اِت��ٌب،
اْل��ج��نَ��اِح تَ��ْح��َت يَ��ُك��ون م��م��ا ـ��َش��ِة ال��رِّي��ـ ِم��َن أََخ��فُّ ُم��ْف��ِل��ق ش��اِع��ٌر
… … … … … َوات��َق��اٌد ِف��ْط��نَ��ٌة ال��ن��ح��ِو ِف��ي ِل��ي
اِإلْف��َص��اِح ِر ُم��نَ��وِّ ب��ق��وٍل ـ��م ل��ل��ع��ل��ـ ِس��ي��ري��َن اب��ن ِم��ن أَْرَوى ث��م
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واْألَْم��َداِح ال��نَّ��ِس��ي��ِب وق��وِل ـ��ِر ل��ل��ش��ع��ـ ِس��ي��ري��َن ابْ��ِن ِم��َن أَْرَوى ث��م
اْل��م��َالِح ب��تُ��رََّه��اِت وبَ��ص��ي��ٌر َف��نٍّ ك��لِّ ِم��ْن ال��ح��دي��ث َوظ��ِري��ُف
��اِح ك��ال��تُّ��فَّ ال��م��ل��وك ع��ن��َد ُه��َو ح��دي��ثً��ا ع��ن��ِدي خ��ب��أُت َق��ْد وَك��ْم ك��ْم
اِح ال��َف��دَّ ال��م��ش��ك��ل ف��ي وت��ن��اِج��ي وت��ل��ه��و ال��م��ل��وك ت��خ��ل��و ف��ب��م��ث��ل��ي
ِل��رواِح أَْو دِع��ي��ُت ل��غ��ُدوٍّ ص��ي��ٍد ي��وَم ط��ائ��ًرا ال��ن��اِس أَيْ��َم��ُن
��بَ��اِح ال��صِّ ال��ِح��َس��ان وب��ال��ُخ��رَِّد ـ��ل ـْ وال��َخ��ي�� ب��ال��ج��وارح ال��ن��اِس أَب��َص��ُر
ال��ُم��َزاِج َظ��ِري��ُف أَن��ِن��ي َع��َل��ى ل��ل��ِه وال��ح��م��د َج��َم��ْع��ُت َق��ْد ذا ك��ل
ال��وَق��اِح ال��َخ��ل��ي��ِع ال��م��اِج��ِن وال ـ��ه ـْ ثَ��ْوب��ي�� ��ر ال��ُم��َش��مِّ ب��ال��ن��اِس��ك َل��ْس��ُت
ال��رِّم��اِح َح��دَّ ثَ��َل��ْم��ُت ِرَم��اًح��ا ال��ل��ه أَْص��َل��َح��ُه — اْألَم��ي��ر ب��ي َرَم��ى َل��ْو
��م��اِح ال��سَّ ِذي س��يِّ��ِدي أَم��ِر ِل��ِس��َوى ُم��ْس��ت��ِك��ي��ٌن وال واِه��ٌن أَنَ��ا م��ا
ال��دَّْح��َداِح ِب��ال��ُم��َج��ْح��َدِر َوَال ِم ال��َق��ْز وال أَم��ي��ُر ي��ا ��ْخ��ِم ب��ال��ضَّ َل��س��ُت
اْل��ِم��ْص��بَ��اِح َك��ُش��ْع��َل��ِة واتِّ��َق��اٌد َص��ب��ي��ٌح ووج��ه َج��ْع��َدة ِل��ح��ي��ٌة
��يَّ��اِح ال��صَّ ك��اْل��بُ��ْل��بُ��ِل ��ِريٍّ��ا َش��مَّ ِم��نِّ��ي ع��ايَ��َن األَم��ي��ُر دع��ان��ي إن

ذكر فيما يلبث لم أنه عىل الشاعر! هذا من بنفسه وافتنانًا غروًرا أشد شاعًرا أرأيت
قصيدته عليه ونقض نواس، أبو فاغتاظ الربامكة، عند نواس بأبي يسعى أخذ أن الرواة

فقال: هذه،

��يَّ��اِح ال��صَّ ب��ال��ب��ل��ب��ل ��ى م��َس��مَّ يَ��ا ِم��ن��ي ال��ح��ظِّ ب��ِق��لَّ��ٍة أَوَل��ى أَنْ��َت
إِْف��َص��اح ذي غ��ي��َر ��ْوِت ال��صَّ أَْخ��َرس ل��ديْ��ِه��ْم َغ��نَّ��ى ح��ي��ن م��ن��ه َرأَْوا َق��ْد
ال��َج��نَ��اِح تَ��ْح��َت ي��ك��ون ��ا ِم��مَّ ـ��ِة ��ـ ب��ال��ِخ��فَّ ال��نَّ��ْف��َس َش��بَّ��َه ب��ال��رِّي��ِش ثُ��مَّ
اْل��ِم��س��بَ��اِح نَ��وى ��ًة ِخ��فَّ ع��ن��َدُه َرْض��َوى َش��م��اِري��ِخ م��ن ��م ال��شُّ ِف��إذا
دْح��داِح ُم��َح��ْج��َدٍر َخ��ل��ٍق َغ��يْ��ر ش��ْيءٌ ِص��ف��ات��ك م��ن ف��ي��َك يَ��ُك��ْن ل��ْم
��َالِح َوال��صَّ ال��نُّ��َه��ى َع��ن وانْ��ِث��نَ��اءٌ َق��ِب��ي��ٌح ووج��ٌه ث��طَّ��ٌة ِل��ْح��ي��ٌة
ال��َج��ْح��َج��اِح ��يِّ��ِد ب��ال��سَّ َويُ��ْزِري ِق ال��ُخ��ْر ع��ل��ى ال��ُم��لُ��وك يَ��ْح��ِم��ُل َم��ا ِف��ي��َك
ِط��َم��اِح ُك��لَّ ي��ف��وُق وِط��م��اٌح َش��دي��ٌد ُع��ْج��ٌب وف��ي��َك ِت��ي��ٌه ِف��ي��ك
ال��ُم��َزاِح نَ��ْزُر ال��َح��ِدي��ِث ُم��ِع��ي��ُد ٍق َخ��ْر ذُو ال��ِك��ذِْب ُم��ظ��ِل��ُم ال��ظَّ��ْرِف بَ��ارُد
ال��رِّيَ��اِح ِف��ي ذَاِه��ٌب ُق��ْل��َت َوالَّ��ِذي َص��ِح��ي��ٌح بَ��اٍق ِف��ي��َك ُق��ْل��ُت َف��الَّ��ِذي
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اللسان، قبيح هجاء لذلك وكان بها، واإلعجاب نفسه، حب يف مرسًفا إذن أبان كان
له، صديًقا كان آخر، رجل وبني بينه اتصل كما نواس، أبي وبني بينه الهجاء اتصل
وهو تنقصه، املتانة أن عىل للرواية، يصلح ما منه ليس قبيح، هجاءه ولكن املعذل، وهو
مغروًرا أبان يكن ولم فيه، قيل ممن ال قائله، من فتنفر تسمعه، الذي الهجاء هذا من
فيه ويجد الرش، يؤثر قاسيًا، رشيًرا كان بل فحسب، اللسان قبيح وال بنفسه، مفتونًا وال
كما الرش، وحب القسوة من نصيبه تمثل كلتاهما قصتني، الفرج أبو له روى وقد لذة،
بالقرب يقيم كان قالوا: عرصه، يف الحياة ومن شعره، من صورة تعطينا كلتيهما أن
ثقفية هذا محمد فتزوج ألبان، عدوٍّا وكان خالد، بن محمد له يقال ثقفي رجل أبان من
وأكثر نواس، أبو بها كلف التي جنان، موالة الوهاب، عبد بنت عمارة هي معروفة،
هذه وقال الزواج، لهذا أبان فاغتاظ الثروة، موفورة غنية عمارة وكانت الشعر، فيها

زواجها: فأفسدت عمارة، بلغت التي القصيدة،

ال��ح��ارْه ِب��ِه ض��اق��ْت ق��د وال��َف��ْرَش ��اَره وال��شَّ ال��بَ��زَّ رأَيْ��ُت ��ا َل��مَّ
اَرْه ال��دَّ َوِذي اِر ال��دَّ ِذي َف��ْوِق ِم��ْن ِب��ِه يُ��ْرَم��ى ��كَّ��َر وال��سُّ وال��لَّ��ْوَز
��اَرْه َزمَّ َص��اِح��َب َوَال َط��بْ��ًال يَ��تْ��ُرك��وا َل��ْم ال��ُم��ْل��ِه��ي��َن وأَْح��َض��ُروا
��اَره َع��مَّ ج ُزوِّ م��ح��م��ٌد أُْع��ُج��وبَ��ٌة ِق��ي��َل: ِل��م��اذَا؟ ُق��ْل��ُت
ثَ��اَرْه ُم��ْدِرًك��ا َرأَتْ��ُه َوال بَ��يْ��تَ��ُه ب��َه��ا ال��ل��ُه ��َر َع��مَّ َال
ُم��ْخ��ت��ارْه ال��نِّ��ْس��َواَن ِم��َن َوْه��َي َرَج��ت َوم��اذَا ف��ي��ِه رأَْت م��اذَا
َق��يَّ��اَرْه ِم��ْح��راُك بَ��ْل ـ��تَ��نُّ��وِر ـْ ال��ت�� َل��َدى يُ��نْ��َس��ى ��ُف��وِد ك��ال��سَّ أَْس��وُد
َط��يَّ��ارْه ك��ال��رِّي��ش أَرغ��ف��ًة خ��م��س��ًة أَوالِده َع��َل��ى يُ��ْج��ِري
َس��يَّ��ارْه األَْك��ِل ف��ي أَف��رُط��وا إِْن َخ��ْوِف��ِه م��ن األَْرِض ف��ي وأَه��لُ��ه
َف��رَّاَرْه أُْخ��تُ��ك َف��َه��ِذِه ِب��ِه ذَا َواْع��ِص��ب��ي ِف��رِّي َويْ��ح��ِك
��اَرْه َط��فَّ إِنَّ��ِك اْط��ِف��ري ثُ��م ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ي ب��ال��لَّ��يْ��ِل َغ��َف��ا إِذا

األبيات: هذه قصيدته إىل أبان وأضاف فرت، عمارة إىل الشعر وصل فلما

ال��َف��ارْه تَ��ْص��َع��َدُه أَْن ت��خ��اف ُس��لَّ��ًم��ا نَ��ائ��ل��ًة ف��َص��ِع��دْت
َغ��رَّارْه ل��خ��ن��اء ف��ِإن��ه��ا أَف��ل��ح��ْت ف��ال َغ��رَّتْ��ه��ا «س��روُر»
��ارْه َس��خَّ ن��ف��ث��ة ل��ه��ا إِنَّ ِري��ق��ه��ا م��ن أَب��ع��ْدَت م��ا ِن��ْل��ت َل��ْو
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كان قالوا: وأثًرا، عاقبة منها وأقبح ونكًرا، قسوة هذه من فأشد األخرى القصة أما
علته، من صح ثم بموته، أبان وأرجف طويلة، علة فاعتل يعاديه، وكان جار، ألبان
أبان: له فقال األطول، أبا يكنى وكان السل، من علته فكانت بابه، عىل فجلس وخرج،

تَ��ْط��وي��ُل يُ��نْ��ِج��ي��ك وم��ا َط��وَّْل��َت األَط��وِل أَب��ا
َم��ْس��لُ��وُل ُ يَ��بْ��َرأ م��ا َوال��ل��ِه َوَال ��لُّ ال��سُّ ِب��َك
أَب��اِط��ي��ل أَْق��واٌل ـ��ِن��َك ـْ َظ��ن�� ِم��ْن يَ��ْغ��ُرْرَك َف��َال
ت��أوي��ُل ول��ألش��ي��اء َع��الم��اٍت ف��ي��َك أَرى
م��ْه��ُزوُل وال��م��ْس��ل��وُل ـ��ك ِج��ْس��م��ـ بَ��رى َق��ْد ُه��زاًال
وم��ْق��تُ��وُل َف��م��ْوُق��وذٌ َح��وال��ي��َك وِذب��انً��ا
َم��ْم��لُ��وُل ال��دَّْه��َر ف��أَنْ��َت ال��ع��ْظ��ِم ف��ي م��ن��َك ��ى َوُح��مَّ
��َراِوي��ُل ال��سَّ تُ��واِري��ه��ا ذَاَك ِس��َوى َوأَع��الًم��ا
ال��ِف��ي��ُل نَ��ج��ا م��ا ُع��ْس��ٌر ـ��َك ب��ـ م��م��ا ب��ال��ِف��ي��ل َوَل��و
َدَم��اِم��ي��ُل أَْو ُق��َالٌع ف��ي��ك َع��َل��ى ه��ذَا َف��م��ا
َم��ْع��لُ��وُل َوُه��َو يُ��َولِّ��ي ُم��ن��اِج��ي��َك ب��ال َوَم��ا
اْل��ن��ي��ُل ِب��َك س��اَل ف��َق��ْد ال��خ��ْوف ِم��َن َك��اَن ف��ِإْن
ِق��ي��ُل َوال ق��ال َف��َال ��ي��َك يُ��َزجِّ داءٌ وذا

حتى ذلك بعد منه خرج فما منزله، ودخل واضطرب، أرعد الشعر هذا أنشده فلما
مات.

التي الشعر، فنون يف املعروفني للشعراء يثبت ال الحميد عبد بن أبان إن قلت:
طائفة إمام فهو إليه، سبق الذي هو أنه نحسب يشء يف يفوقهم ولكنه الشعراء، اعتادها
من أحد يتعاطه لم فنٍّا العربي األدب يف ابتكر أنه نعني الناظمني، من الخطر عظيمة
يف سيما وال أدبية، قيمة نفسه يف له ليس فن وهو التعليمي، الشعر فن وهو قبله،
من لها حظ ال التي العصور تلك يف قيمته وإنما العباسيني، كعرص املتحرضة، العصور
وتدوينه، العلم تسجيل فيها يسهل وال الكتابة، فيها تنترش ال والتي حضارة، من وال علم
ولعل النثر، من حفًظا أيرس ألنه ويفيد؛ التعليمي الشعر ينفع العصور هذه مثل ففي
الثامن القرن يف عاش الذي «هسيود»، اليوناني الشاعر هو الفن هذا إىل سبق من أول
بها قصد ولكنه به، بأس ال شعري جمال فيها القصائد، من طائفة ونظم املسيح، قبل
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اآللهة تاريخ نظم فقد الوقت، ذلك يف علًما يرونه اليونان كان مما طائفة، تقييد إىل
بني والتي واأليام، باألعمال تعرف التي املشهورة، القصيدة هذه نظم كما وأحاديثهم،
أداة من الزارع إليه يحتاج وما الزراعة، رضوب من يالئمها وما السنة، فصول فيها

الجميلة. القصيدة هذه يف تجده مما ذلك، غري إىل وفن، وجهد
الشعر من كثريًا فأنشأ العربي، األدب يف الحميد عبد بن أبان سبق الفن هذا إىل
أنه الفرج أبو تحدث وقد والدين، والحكمة العلم من مختلفة، فنونًا فيه طرق التعليمي،
عرشة خالد بن يحيى فأعطاه حفظه، عليهم ليسهل ودمنة» «كليلة كتاب للربامكة نظم
راويته، يكون بأن جعفر واكتفى آالف، خمسة يحيى بن الفضل وأعطاه دينار، آالف
قطعة أو كتاب، عىل دلني يل صديًقا ولكن النظم، هذا من أربعة أبياتًا الفرج أبو وروى
هذا ويف للصويل، األوراق كتاب وهو املرصية، الكتب دار يف توجد مخطوط، كتاب من
شيئًا إال منه لك أروي أن أريد ولست ودمنة، لكليلة أبان نظم من صالحة قطعة الكتاب
باألدب فيه نعنى الذي الحديث، هذا مثل يف العناية وال الرواية، يستحق ال فهو ا، جدٍّ قليًال

النظم: أول وهذا املنظوم، بالكالم نعنى مما أكثر والفن،

دم��ن��ُه ك��ل��ي��َل��ه يُ��ْدع��ى ال��ذي وُه��و وِم��ْح��ن��ْه أَدٍب ِك��تَ��اُب ه��ذا
ال��ه��ن��ُد َوَض��َع��تْ��ُه ك��ت��اب وُه��و ُرْش��د وف��ي��ِه َض��الالٌت ف��ي��ِه
ال��بَ��َه��ائ��م أَل��ُس��ن ع��ْن ِح��ك��اي��ًة ع��اِل��م ُك��لِّ آداب َف��وَص��ُف��وا
َه��ْزَل��ْه يَ��ْش��تَ��ُه��وَن ��َخ��َف��اءُ وال��سُّ َف��ْض��َل��ُه يَ��ْع��ِرُف��ون ف��ال��ح��ك��م��اءُ
ال��ل��ف��ِظ ع��ن��د ال��لِّ��س��ي��ان ع��ل��ى ل��ذٌّ ال��ح��ف��ِظ ي��س��ي��ُر ذاك ع��ل��ى وه��و

والثور: األسد باب افتتح كيف وانظر

ب��األََخ��سِّ األَْرَف��ع ِم��َن يَ��ْرَض��ى ال��نَّ��ْف��ِس َدن��يءَ ك��اَن م��ْن وإِنَّ
ال��ي��اِب��س ال��ع��ت��ي��ق ب��ال��َع��ْظ��م ي��ف��َرُح ال��ب��ائ��س ��ق��يِّ ال��شَّ ال��ك��ْل��ب ك��م��ث��ل
يُ��ْغ��ِن��ي��ِه��ُم ال ك��اَن م��ا إِذا َش��يءٌ يُ��ْرِض��ي��ِه��م ال اْل��َف��ْض��ل أَه��ل َوإِنَّ
َه��َرب��ا ال��ُم��ِج��دَّ ال��َع��يْ��َر يَ��رى ثُ��مَّ األَْرنَ��بَ��ا يَ��ِص��ي��ُد الَّ��ِذي ك��األََس��ِد
أَْدب��اِرِه ع��َل��ى اْل��َع��يْ��َر َويَ��تْ��بَ��ع أَْظ��ف��اِرِه ِم��ن األَْرنَ��َب ف��يُ��ْرِس��ُل
ف��ي��ِه ف��ي تَ��ْق��ِذُف��ه��ا ِب��لُ��ْق��م��ٍة تُ��ْرِض��ي��ِه ��ِت��ِه ِدقَّ ِم��ْن وال��ك��ْل��ُب
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يف أبان يميض الركة، من بريء أنه إال فيه، جمال ال الذي العادي النحو هذا وعىل
املعروفة، الكتب نظم تجاوز قد ولكنه معروف، لكتاب ناظم هذا يف أنه عىل كتابه، نظم
الصويل منها روى والزكاة، الصوم يف طويلة قصيدة فنظم منظومة، كتب تأليف إىل

أولها: وهذا طرًفا،

��راِئ��ُع ال��شَّ ب��ِه ق��ام��ْت م��ا ِل��ُك��لِّ ج��اِم��ُع وه��َو ��ْوم ال��صَّ ك��ت��اُب ه��ذا
ب��ي��ان ذا ك��ان َم��ْن َع��َل��ى ف��ْض��ًال ال��ق��رآِن ف��ي ال��م��ن��زُل ذل��َك م��ْن
ال��م��ْرض��يِّ ال��ُم��تَّ��بَ��ِع َع��ْه��ِدِه ِم��ْن ال��ن��ب��يِّ َع��ِن ج��اءَ م��ا وِم��ن��ُه
وَع��لَّ��م��ا ب��ِه ال��ل��ُه ه��دى ك��م��ا َس��لَّ��َم��ا َوَع��َل��يْ��ِه اِإلل��ه َص��لَّ��ى
ِق��يَ��اِس َوِم��ْن م��اٍض أَثَ��ٍر ِم��ْن ال��نَّ��اِس اخ��ت��الِف ع��َل��ى وبَ��ْع��ُض��ُه
اْخ��تَ��اُروا ��ا ِم��مَّ يُ��وس��َف أَب��ي َرأُْي َص��اُروا إل��ي��ه الَّ��ِذي وال��ج��ام��ُع
َع��َرْض إِذَا َص��ْوُم��ُه ف��رم��ض��اُن ال��ُم��ْف��ت��َرْض ��ا أَمَّ ي��وس��ف: أَبُ��و َق��اَل
ال��لِّ��َس��ان ع��َل��ى َج��َرى َم��ا ِح��نْ��ِث ِم��ْن اْألَي��َم��اِن ��اَرِة َك��فَّ ف��ي ��ْوُم وال��صَّ
ب��اإلِن��ك��اِر يُ��ْدَف��ُع ال ��ْوُم ال��صَّ ال��ظِّ��ه��اِر وِف��ي ال��َح��ج وَم��َع��ُه
ف��اْف��َه��م ��يَ��اُم ال��صِّ ِف��ي��ِه ِل��َرأِْس��ِه ال��م��ْح��ِرِم وَح��ْل��ق ال��ق��ت��ِل ُ وَخ��ط��أ
َم��ْوُص��وُف ُم��ْف��تَ��َرٌض وَص��ْوُم��ُه م��ْع��ُروُف َش��ْه��رُه َف��َرَم��َض��اُن
ُم��َح��رَّر ع��ل��ى ي��وًم��ا ُم��ظ��اِه��ٌر يَ��ْق��ِدر ل��م إِن ال��ظِّ��ه��ار ف��ي وال��ص��وُم
م��ث��لُ��ُه ال��ص��ي��ام ف��ي ذاك ف��ِإنَّ ق��ت��لُ��ه َع��ْم��ًدا يَ��ُك ل��م إِن وال��ق��ت��ُل
ُم��َف��رَّق��اِن ال ُم��تَّ��ِص��الِن ك��ام��الن ال��ِع��دَّة ف��ي ش��ه��راِن
َم��ْوص��ول��ه أَي��ام��ه��ا ث��الث��ٌة م��ق��ب��ول��ه رواي��ة ف��ي واْل��ِح��نْ��ُث
اإلِح��رام ف��ي ال��ح��ال��ِق ل��ل��م��ح��رم األَي��اُم ال��ِع��دة ف��ي وم��ث��لُ��ه��ا
َف��رََّق��ا أَو ت��ابَ��َع��ه��ا إِن ب��أس ال َح��َل��َق��ا إن ن��ص��وم��ه��ا ث��الث��ٌة

هذه نروي وكأنما إمعانًا، الفقه يف وأمعنا وجماله، األدب عن بعدنا قد ولكننا
الصبا. أيام األزهر يف حفظناها التي املنظومات

قصيدة نظم أنه الفرج أبو يحدثنا بل املوضوعني، هذين عند أبان نظم يقف ولم
العلم، موضوعات من ذلك وغري الخليقة، تاريخ فيها تناول الحلل، ذات سماها طويلة

يشء. القصيدة هذه من لنا يرو ولم به، فألم املنطق، إىل فيها وانتهى
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كان فقد الفن، هذا اخرتاع عىل حمله الذي هو الربامكة من مكانه أن وأحسب
العلم لهم يسهل أن عليه الحق من وكان وشبابهم، لصبيانهم املؤدب مكان منهم مكانه
كليلة نظم حينما الربامكة، من أصابها التي األموال هذه أن يف شك من وليس تسهيًال،

أصاب. ما مثل ليصيب األخرى، القصائد فنظم أطمعته، قد ودمنة
العقيدة منها كثرية، بأشياء سبيله يف يضحي املال، عىل الحرص شديد أبان وكان
الضخمة، بالصالت ولظفره الرشيد، من ملكانه حفصة أبي بن مروان يحسد وكان والرأي
كانوا أن إىل حفصة، أبي بن مروان مع العباس ببني األمر انتهى فقد السنية، والجوائز
أموال من يصيب أن وأراد الحميد، عبد بن أبان ذلك فغاظ درهم، ألف بالبيت يمنحونه
يف تقصريهم عليهم وأنكر الربامكة، فعاتب الرواة: قال مروان، يصيب كان ما الرشيد
يجب له: فقالوا مروان، يصيب ما مثل عطائه من يصيب حتى الرشيد، إىل به االنتهاء
فاستحله، أصبح ثم ذلك، أستحل ما وهللا فقال: عيل، آل فتذم مروان، مذهب تذهب أن
بني حق فيها وأثبت طالب، أبي بني عىل العباس بني بها آثر طويلة، قصيدة وقال
إىل بها فركب يحيى، بن الفضل إىل ودفعها عيل، بني دون الخالفة وراثة يف العباس
الفقهاء مذهب فيها ذهب التي القصيدة هذه أول وهذا وجوائزه، صالته فنالته الرشيد،

مروان: شعر من البيت هذا جانب إىل شيئًا كلها تكن فلم املناظرة، وأصحاب

اْألَع��م��اِم ِوراث��ُة اْل��بَ��نَ��اِت ِل��ب��ِن��ي ِب��ك��اِئ��ٍن ذَاَك َوَل��ي��س يَ��ُك��وُن أَنَّ��ى

القصيدة: وأول

وال��َع��َرْب ال��ُع��ج��م ق��ل��ت��ه ق��د ب��م��ا أَُع��م م��س��ل��ًم��ا ك��ان م��ن ال��ل��ه ب��ح��ق نَ��َش��ْدُت
ال��ن��س��ْب ُرت��ب��ِة ف��ي ال��َع��مِّ اب��ن أَم ل��دي��ِه ُزل��ف��ًة أَق��رُب ال��ل��ِه رس��وِل أََع��مُّ
وج��ْب؟ ب��م��ا ال��تُّ��راِث ح��ق ل��ه ذا وَم��ن وب��ع��ده؟ ب��ه أَول��ى وأَي��ه��م��ا
س��بَ��ْب ع��ل��ى ذاك ب��ع��د َع��ِل��يٌّ وك��اَن ب��ت��ل��ُك��ُم أَح��قَّ ع��ب��اٌس ك��ان ف��إن
َح��َج��ب ق��د اإلِْرِث ف��ي ال��ع��م الب��ن ال��ع��مُّ ك��م��ا يَ��ِرثُ��ون��ه ُه��م ع��بَّ��اس ف��أَب��ن��اءُ

فأحسن ذلك، مع الرشيد أجازها وقد أدبي، جمال كل من تخلو ولكنها طويلة وهي
السياسة. أجاز وإنما األدب، يجز لم جائزتها،

خليقني لشاعرين نعرض أن من لنا بد وال السياسة إىل أبان يف القول بنا انتهى وقد
لبني السيايس الشاعر حفصة أبي بن مروان أحدهما الناحية، هذه من كلها بالعناية
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وإن خاصة، عيل لبني السيايس الشاعر وهو الحمريي، السيد والثاني خاصة، العباس
هذه من الثالثة الشعراء هؤالء درسنا وإذا بجوائزهم، وظفر العباس، بني مدح قد كان
نفاًقا، أشدهم الحميد عبد بن أبان أن وهي النتيجة: هذه إىل فسننتهي السياسية، الناحية
الرشيد، أموال يف طمع ثم للعلويني، يتشيع كالربامكة كان ودينه، برأيه اتجاًرا وأكثرهم
أنه الحق ويف … ذلك! يستحل ما يقسم وهو العباس، بني عليهم وآثر العلويني، فأنكر
يذهبون الذين الفرس، هؤالء من كغريه كان وإنما العباس، بني وال عيل آل يحب يكن لم
الفارسية، ومآربه أطماعه يخفي سياسيٍّا، لونًا للعلويني التشيع يتخذ الربامكة، مذهب
مدحهم يف والغالة وأنصارهم، أمية بني أتباع من كلها فأرسته حفصة أبي بن مروان أما
ذلك يف ووجد األيام، مع فدار العباس، لبني أمية بني من أدال هللا ولكن وتأييدهم،
املذهب، فعلوي الحمريي السيد وأما العطاء، يف العباس بنو اندفع ما فيه فاندفع مغنًما؛
أمية بني من أدال هللا ولكن إرساف، يعدله ال إرساًفا فيها مرسف علويته، يف صادق
فلما العلويني، إىل سيئول األمر أن يحسبون الناس، من كغريه السيد وكان هاشم، لبني
حقده أعلن من فمنهم العلويني، شيعة انقسمت العلويني، دون العباسيني إىل األمر آل
فحفظ اتقى، من ومنهم وثوراتهم، العلويني فتن يف فاشرتك العباس، بني عىل وسخطه
هذا ولكن الحمريي، السيد هؤالء ومن أموالهم، وأخذ العباسيني وجامل عيل، آلل الود
اآلتي. األسبوع إىل إرجائه يف الخري أن ونحسب وروية، وتحقيق عناية إىل يحتاج بحث
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الحمريي1 والسيد حفصة أبي بن مروان

ولم املايض، األربعاء حديث آخر يف الحميد، عبد بن أبان إىل الشاعرين هذين جمعت
تجعل صلة، الثالثة الشعراء هؤالء بني ألن إليه جمعتهما وإنما عبثًا، إليه أجمعهما
فهم الشعرية، الصلة هذه وليست اآلخرين، يف التفكري إىل وسيلة أحدهم يف التفكري

سنرى. كما وسبيله مذهبه فيه منهم لكل شديًدا، تفاوتًا الشعر يف يتفاوتون
أهل من الحميد عبد بن أبان كان فقد زندقة، وال عبثًا وال مجونًا الصلة هذه وليست
غضب وحتى نفسه، عن الناس خدع حتى ويخفيه، ذلك يسرت والزندقة، والعبث املجون
وال ماجنًا حفصة أبي بن مروان يكن ولم أبان، كفر أصحابه ذكر وقد حبيب بن يونس
حرًصا الناس وأشد والعبث، اللغو عن انرصاًفا الناس أشد كان وإنما زنديًقا، وال عابثًا
من يكن فلم الحمريي السيد أما حني، بعد سنبينها ألسباٍب السرية، وحسن الجد عىل
وإنما ودينًا، سرية واللهو العبث يتخذون الذين من وال والتهتك، االستهتار يف املرسفني
بحظه يأخذ واألموي، الجاهيل العرص يف عاشوا الذين الشعراء من كغريه رجًال كان
أهل من غريه متحديًا وال فيه، مستهرتًا وال ا، حدٍّ ذلك يف متجاوًزا ال الحياة، لذات من
لم ولكنه واألعىش، والفرزدق جرير يرشبها كان كما الخمر يرشب كان والدين، التقى

.١٩٢٤ سنة يونيو ١٣٤٢ / ٤ سنة القعدة ذي من ١ يف بالسياسة نُرشت 1
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يف سريته كانت بذكرها، يشيد أو يتغناها يكن ولم نواس، أبي عكوف عليها يعكف يكن
فروًقا هناك أن الحديث هذا غري يف فسنرى املوايل، من ال العرب، من الشعراء سرية ذلك
صدر يف نجده الذي الكثري، املجون هذا لنا تفرس املوايل، وشعراء العرب شعراء بني جلية

العباسية. الدولة
يف تشابًها وال زندقة، وال عبثًا وال مجونًا الثالثة الشعراء هؤالء بني إذن الصلة ليست
السيايس املذهب هذا بينهم الصلة سياسية، بينهم الصلة وإنما واألدبي، الشعري املذهب
العباس، بني مدح فكلهم مخلصني، جميًعا، فيه يكونوا أن دون جميًعا، ذهبوه الذي
من بد وال العباس، بني غري مع هواه كان وكلهم أموالهم، من وأفاد إليهم، وتقرب

التفصيل. من بيشءٍ ذلك توضيح
العباس، لبني مخلًصا يكن لم الحميد عبد بن أبان أن املايض الحديث يف رأينا
ألنهم الربامكة؛ فعاتب عليه، ويحرص يشتهيه العباس، بني ملال مخلًصا كان ولكنه
العلويني، يهجو أن ذلك يف عليه الحق إن الربامكة: قال فلما الرشيد، إىل يقدموه لم
فاستحله أصبح ثم ذلك، يستحلُّ ال إنه وقال: تردًدا، أظهر العباس، بني عليهم ويؤثر
من الخالفة بوراثة أحق العباس بني أن فيها يثبت املعروفة، قصيدته وأنشأ قلنا، كما
وكان مخلًصا، فارسيٍّا يشء كل قبل كان وإنما مخلًصا، علويٍّا أبان يكن ولم عيل، بني
بأن وثقوا قد كانوا إذْ سياسيٍّا، لونًا بيته وآل لعيل التشيع يتخذ الفرس، هؤالء من كغريه
الدينية، وحريتهم السيايس، استقاللهم الوقت ذلك يف الفرس يسرتد أن املستحيل من
من السلطان إىل يصلوا أن من بد لهم يكن فلم اإلسالم، قبل عليه كانت ما نحو عىل
هذه من املضطهد الضعيف فنرصوا اإلسالمية، الحزبية السياسة طريق ومن اإلسالم،
أقبح مضطهًدا عثمان، أيام ضعيًفا الحزب هذا وكان العلويني، حزب وهو األحزاب،
السلطان، إىل به وصلوا حتى ونارصوه، الفرس فأيده أمية، بني أيام طوال االضطهاد
التاريخ يف تدرس خاصة، سياسية ظروًفا ألن السلطان؛ إىل بالعلويني يصلوا لم ولكنهم
عيل، بني دون بالحكم العباس بنو يستأثر أن إىل دعت األدبية، الصحيفة هذه يف ال
منهم وتشدد السلطان، إىل معهم ليصلوا العباس، بني وآزروا ومرنوا، الفرس فالن
مسلم، أبو هؤالء ومن مناياهم، املذهب هذا سبيل يف لقوا قوم، العلوي مذهبهم يف
فرنسا يف حدث ما الشبه كل يشبه يشء الوقت ذلك يف حدث وقد أيًضا، الربامكة ومنهم
أسبابها، وهيئوا بالثورة الجمهوريون قام فقد ١٨٣٠؛ سنة ظهرت التي الثورة أيام
حادت خاصة سياسية ظروًفا ولكن «بوربون» سلطان أزالوا حتى الفوز، إىل بها وانتهوا
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الثائرون وانقسم فيليب» «لويس ملك فقام «أورليان»، آل إىل الجمهوريني عن بالحكم
قسم ثم وفازوا، وضحوا، عملوا الذين الجمهوريني قسم متنازعني: قسمني إىل املنترصون
خصومهم إن يقولون: الجمهوريون وكان الفوز، ثمار اجتنوا الذين «أورليان» أنصار
فيما الجمهوريون هؤالء وانقسم Examoter le Répuplique الجمهورية اختلسوا قد
الجمهوري الحكم من فانرصف الفائزة، الدولة إىل مال من فمنهم أنفسهم، وبني بينهم
ويدبر يأتمر ومىض الجمهوري، مذهبه يف تشدد من ومنهم الحر، امللكي الحكم إىل
السلطان لنقض الهاشمية الدعوة قامت حني جدٍّا منه قريب يشء أو هذا حدث الثورات،
الدعوة لهذه الفوز تم إذا حتى وينرصهم، للعلويني يدعو الناس سواد كان فقد األموي،
واستأثر أمية، بني عىل جملة هاشم بنو انترص وإنما العلويون، ينترص لم الجديدة،
منهم أنفسهم: عىل الهاشميون فانقسم عيل، آل دون العباس، آل هاشم بني من بالحكم
ثم ويثور، يأتمر فمىض العلويني، أيد من ومنهم خالًصا، ظاهًرا تأييًدا العباسيني أيد من
القائم، السلطان إىل بعضهم فاطمأن أيًضا، أنفسهم وبني بينهم فيما العلويون انقسم
العلويني مقام كان هذا وعىل يثور، أن إال بعضهم وأبى الفرصة، سنوح إىل الثورة وأرجأ

.١٨٣٠ سنة «أورليان» أنصار من الجمهوريني مقام الوقت ذلك يف العباسيني من
أبان وكان نفسه، االنقسام هذا وانقسموا نفسه، املذهب هذا ذهبوا فقد الفرس أما
كما العباس، لبني النرص يظهروا أن فأبوا الحكم، يف اعتدلوا الذين من الحميد عبد بن
أبي بن مروان يفيدها التي الضخمة األموال هذه رأى ثم عليهم، السخط يظهروا أن أبوا
معتدًال، علويٍّا يبق فلم السيايس، مذهبه عن وعدل فطمع العباسيني، خلفاء من حفصة

الحميد. عبد بن أبان هو هذا متطرًفا، سياسيٍّا أصبح بل
واستطاع معتدًال، وعباسيٍّا متطرًفا، علويٍّا يكون أن استطاع فقد الحمريي السيد أما
يتحرج وال ويعلنه، بذلك يجهر عيل، آلل إخالًصا الناس أشد من فكان واحد، وقٍت يف ذلك
بل العلويني، عىل فازوا ألنهم ال العباس، بني بفوز مرسوًرا نفسه الوقت يف وكان منه،
العباس بني أنصار إىل يجمعه كان األمويني، عىل فازوا الذين هاشم، بني يمثلون ألنهم
وهو عيل، آل يوم يأتي أن وينتظر الفرح، هذا يعلن وكان األمويني، بسقوط الفرح
الجهد من ذلك يف ويبذل عيل، آلل الدعوة يبث كان وإنما صامتًا، وال هادئًا ينتظر ال
بني من يدنيه الذي هو وحده األمويني بسقوط فرحه يكن لم ثم استطاع، ما والقوة
يف يطمع كان والرهبة، الرغبة وهو منهم، يدنيه آخر يشء هناك كان وإنما العباس،
يمدح بالقصيدة فيتقيه بطشهم، يخىش وكان قليل، بغري منها ويفيد العباس، بني أموال

عيل. بآل فيها يشيد الكثرية الطوال القصائد بني العباس، آل بها
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أشد هذين يخالف رجًال وكان كله، هذا غري شيئًا فكان حفصة أبي بن مروان أما
أرسة كانت وتأييدهم، العباس بني مدح هو واحد، يشء يف إال معهما يتفق وال الخالف،
إن عليهم، محسوبة أمية، ببني متصلة التاريخ األدب عرفها منذ حفصة أبي بن مروان
شهد الحكم، بن ملروان فارسيٍّا عبًدا األعىل جده حفصة أبو كان فقد التعبري، هذا قبلت
ومكًرا شجاعة وأظهر حسنًا، بالء الخليفة عن الدفاع يف وأبىل داره، يف عثمان حصار معه
السياسية مواقفه جميع مروان مع شهد ثم املوت، من وإنقاذه مروان، مواله حماية يف
صلة ذلك عن ونشأت خالفته، قبل األعمال من توىل فيما يعينه وكان املشهورة، والحربية
الخلفاء كان لقد حتى مروان، وآل حفصة أبي آل بني املتينة، القوية املواالة صالت من
لقد وحتى أيًضا، العرب أرشاف وعىل العرب، عىل حفصة أبي آل يؤثرون أمية بني من
من رجًال أن إليه يشكون أقبلوا العرب، أرشاف من لنفٍر يسمع أن مرواني خليفة أبى
تزوج للموايل يبيح ال الذي الرشعي، الحكم وخالف العرب، إىل أصهر قد حفصة أبي آل
واضطر شديًدا، زجًرا الشاكني زجر بل الشكوى، لهذه يسمع أن الخليفة أبى العربيات،
أبي آل من وكان عليهم، والعطف بهم، الرفق يف الخليفة لدى يسعى أن إىل الحفيص
الحجاج، عرص عىل ندم أحدهم إن حتى شديدة، منارصة األمويني نارصوا شعراء حفصة
أمور فاضطربت الحجاج، حادث من للخطر تعرض قد الدين أن له شعٍر يف وزعم
األمويني بني كانت التي الصلة هذه شدة لك يبني هذا كل الثائرون، فيه وظهر العراق،
يف إليه نقصد الذي هو آخر، شيئًا لك يبني نفسه الوقت يف وهو حفصة، أبي آل وبني

حفصة. أبي بن مروان خلق وهو، الحديث، هذا
أبي ابن مروان انتفض حتى العباس، لبني أمية بني من يديل الحظ كاد فما
انتصاًرا الناس أشد هو وإذا السيايس، ولسانهم العباس، بني شاعر هو فإذا حفصة،
نظم إنه فيه: نقول أن نستطيع الذي الشاعر هو وإذا عنهم، دفاًعا الناس وأبلغ لهم،
الشعرية الفقهية الصيغة هذه يف وصاغها امللك، وراثة يف العباسيني نظرية عن الدفاع

فقال: مًعا،

األَع��م��ام ِوراث��ُة ال��ب��ن��اِت ل��ب��ن��ي ب��ك��اِئ��ِن ذاَك ول��ي��َس ي��ُك��وُن أَنَّ��ى

أحق وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم العباس أباهم ألن النبي؛ بوراثة أحق العباسيني أن يريد
عىل البيت هذا وقع وقد واملرياث، الفقه بحكم وذلك األسباط، من أخيه ابن بوراثة
عىل سخطهم واشتد شديًدا، اضطرابًا له فاضطربوا الصاعقة، موقع وأنصارهم العلويني
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أما سنرى، كما قتلوه، حتى به زالوا وما اللعنة، له وأظهروا الرش، له وأضمروا مروان،
الحزب شاعر مروان كان حتى وأحسنه، وقع أجمل كان فقد العباسيني مع البيت موقع
أخذ شاعر أول مروان وكان والرشيد، والهادي املهدي عند أثريًا وكان ا، حقٍّ العبايس
عندهم له وكانت دالة، عليهم له كانت ثم واحدة، مرة درهم ألف مائة العباسيني من
أبيات تعدل ألوًفا، تكون أن يجب مروان جائزة أن الخالفة ديوان يف فتقرر عادات،
غاظ الذي هو وهذا ألف، مائة جائزته بلغت املائة، بقصيدته بلغ إذا فكان عدًدا قصيدته
يقلد أن أراد حني الحميد عبد بن أبان أن عىل كان، ما منه فكان الحميد، عبد بن أبان
رأي عن يناضل فقيًها، كان وإنما شاعًرا، يكون أن يستطع لم حفصة أبي بن مروان
يقول كما وجزئياتها، كلياتها عن ودافع تفصيًال، العباسية النظرية ل ففصَّ الفقه، يف
ماضيه ينكر أن حفصة أبي بن مروان استطاع فكيف الفقيه، دفاع املنطق أصحاب
العباسيني؟ من أكثر عبايس هو فإذا وينتفض األمويني، والء يجحد وأن أرسته، ومايض
حفصة أبي بن مروان كان فقد وتدقيق، بحث إىل حاجة يف وال عسريًا، عليه الجواب ليس
التعبري هذا للمال، محبٍّا كان الكثري، منه يقنعه وال منه، يشبع ال إليه، رشًها للمال، محبٍّا
تقديًسا، ويقدسه عبادة، املال يعبد مروان كان وإنما خلقه، وال مروان يصف ال ضعيف،
وبني بينه فيما وكان والعلويني، والعباسيني األمويني يزدري نفسه وبني بينه فيما وكان
للعلويني أو لألمويني منهم هللا أدال فلو العباسيني، بأموال يفوز بأنه مقتنًعا نفسه
يعبده الذي املال بهذا منها ليظفر القديمة، الدولة مع سريته الجديدة الدولة مع لسار

ويقدسه.
الصحيح، باملعنى األحزاب شعراء من شاعًرا يكن لم بل مخلًصا، عباسيٍّا إذن يكن لم
تمثل والتي أصحابها، لقلوب مرآة هي التي الحزبية، السياسية األلسنة هذه من يكن لم
عىل بالنفس تضن وال الرأي عىل املال تؤثر ال التي الراسخة، والعقيدة الصادق، اإليمان
مجيًدا، شاعًرا كان وإنما هؤالء، من مروان يكن لم السيايس، الرأي سبيل يف املوت،
له وقدر انتهازها، فأحسن سانحة، فرصة رأى وقد بشعره، املال يكسب أن يستطيع
حفصة أبي بن مروان وأمثال قبله من شاعر يجمعه لم ما املال من فجمع التوفيق،
تجدهم األحزاب، بني العنيف والجهاد السيايس، واالضطراب الثورات عصور يف كثريون
بلغه ما هؤالء بني الفنية اإلجادة من يبلغون الذين ولكن زمان، كل ويف مكان كل يف

… جدٍّا قليلون مروان
ولم املال، بهذا ينتفع لم أنه أمره من الغريب ولكن املال، إىل رشًها مروان كان
وتستطيع الناس، أبخل من فكان وحرمان، بؤس عيشة عاش وإنما منه، بيشءٍ يستمتع
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يرضبون الناس وكان الوقت، ذلك إىل العرب عرفته شاعر أبخل كان إنه تقول: أن
كان إنه مثًال: يقولون فهم وأحاديثهم، مجالسهم يف به ويتندرون مروان، ببخل األمثال
يبعث الرأس، إال يأكل لم بجائزته، ويظفر الخلفاء، من خليفة ليمدح بغداد، قدم إذا
أجاب بديًعا، جوابًا فأجاب ذلك، يف كلم وقد حينًا، عليه فيعيش رأًسا، له فيشرتي غالمه،
يحتمل ال إنه بما املئونة، بعض يكفيه إذن فهو تهيئة، وال طبًخا يكلفه ال الرأس بأن
نحو أو عينًا أو أذنًا أكل إن فهو فيه، يخونه أن الغالم يستطيع فال نقًصا، وال زيادة
مختلفة، ألوانًا منه يتخذ فهو مرافق، الرأس يف له إن ثم أكل، ما عىل سيده ظهر ذلك،
ألوانًا الطعام من يتخذوا أن يريدون الذين يتكلفها التي األثمان، لذلك يتكلف أن دون
النحو. هذا وعىل آخر، لونًا والغلصمة آخر، لونًا والعينني لونًا، األذنني يأكل فهو مختلفة،
لحًما، فأطعمهم اليمامة، يف عنده فنزلوا بمروان، مروا أنهم الرواة من ناس وزعم
يطعم الزيت من شيئًا له ليشرتي وآنية، فلًسا غالمه إىل دفع طعامهم من فرغوا فلما
الغالم فجعل والخيانة، بالرسقة اتهمه مروان ولكن بالزيت، وعاد الغالم فذهب منه،
الزيت، واستوهبت الفلس، أخذت يجيب: مروان وجعل واحد، فلس يف أخونك كيف يسأله
أجازني وقد يوًما فرحت كما قط ليشءٍ فرحت ما قال: أنه نفسه مروان عن يتحدثون ثم
مر إنه ويقولون: لها. به فاشرتيت درهًما، فزادت فوزنتها دينار، ألف بمائة املهدي
لها يهب أن ألف مائة جائزته بلغت إن وعدها االنرصاف أراد فلما فأضافته، بامرأة
أربعة للمرأة فوهب زائدة، بن معن يريد وكان ألًفا، ستني إال جائزته تبلغ فلم درهًما،
األلف. مائة ثلثي تبلغ لم الجائزة أن كما الدرهم، ثلثي يبلغ يكاد ال يشء وهو دوانق،

لك لنصور الطرف، هذا منها لك روينا كثرية، والحرص البخل يف مروان وأحاديث
بقصة ونكمله نتمه أن إىل حاجة يف التصوير هذا أن عىل كافيًا، تصويًرا للمال حبه
من برجل يوٍم ذات مر أنه وهي مروان، شعر تمس ألنها قيمتها؛ ولها الفرج، أبو رواها
قبل األموي، محمد بن مروان مدح يف أنشأها قد كان له، قصيدة جماعة ينشد وهو باهلة
وكان فأعجبته، القصيدة، لهذه مروان فاستمع بقصيدته، الخليفة الشاعر هذا يبلغ أن

أولها:

َم��ْرَواِن ب��نُ��و َش��رًف��ا ِب��ِه ِزي��َدْت الَّ��ِذي أَن��ت ��ٍد م��ح��مَّ ب��َن ي��ا َم��ْرواُن
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تظفر لم إنك له: وقال بيته، إىل صاحبنا تبعه قصيدته، إنشاد من الشاعر فرغ فلما
القصيدة؛ هذه فبعني دولته، وذهبت مروان، قتل فقد تريد، كنت بما القصيدة هذه من
مروان، فساومه فعلت، قد الرجل: قال املال، من بيشءٍ أنت وتفوز لنفيس، ألنتحلها
أال املحرجة واأليمان بالطالق صاحبه مروان استحلف ثم درهم، مائة ثالث إىل وانتهيا
مروان وانرصف الرجل، فحلف نفسه، إىل ينسبها وال يرويها، وال القصيدة، هذه يذكر

فقال: زائدة، بن معن إىل وحولها منها، ونقص فيها، وزاد القصيدة فغري بيته، إىل

َش��ي��ب��ان بَ��نُ��و َش��َرٍف إِل��ى َش��َرًف��ا ب��ِه ِزي��َدْت الَّ��ِذي زائ��َدَة ب��ن َم��ْع��ن

أثرى. حتى مدة، عنده وأقام يديه، فمأل معن، عىل بها ووفد
فبلغ العباس، ببني حفصة أبي بن مروان اتصل كيف نعرف أن نستطيع أننا عىل
يف أنه يظهر مال، من فيه يطمع كان بما منهم وظفر بلغ، ما الحظوة من عندهم
الشعراء منزلة املنزلة، هذه إىل االرتقاء يف وال بهم، االتصال يف يفكر يكن لم أمره أول
ألهل ذلك ترك قد كان وكأنه الشعر، فيها وينشدونهم الخلفاء، قصور يبلغون الذين
فجود موفوًرا، عظيًما الحظ هذا كان وقد زائدة، بن معن من بحظه واكتفى العراق،
مات، معنًا لكن ويستثمره، الجود هذا يستغل كيف مروان عرف وقد معروف، معن

البيتان: هذان منه جيًدا، كثريًا رثاء ورثاه مروان، عليه فحزن

َزواال ب��ِه ن��ري��ُد ال ُم��ق��اًم��ا َم��ْع��ٍن ب��ع��د ب��ال��ي��م��ام��ِة أَق��م��ن��ا
نَ��واال ف��ال ال��ن��واُل ذه��ب وق��د َم��ْع��ٍن ب��ع��د ن��رَح��ُل أَي��ن وُق��ْل��ن��ا

قد وشعره اسمه وكان الشعراء، من عليه وفد فيمن املهدي عىل فوفد له، بدا ثم
مروان، رفع الذي هو معن اسم ولعل قبل، من املنصور إىل سبقاه كما املهدي، إىل سبقاه

الخلفاء. قصور إىل به انتهى حتى
شاعرك قال: أنت؟ من املهدي: فسأله فيها، يمدحه قصيدة فأنشده املهدي، عىل وفد
ثم السابقني، البيتني وذكر القائل، ألست املهدي: قال حفصة، أبي بن مروان وعبدك،
حتى برجله، فسحب به أمر ثم عندنا، لك نوال فال زعمت، فيما النوال ذهب لقد قال:
عىل ووجد معن، مدح أحسن ألنه مروان؛ عىل املنصور وجد املهدي قبل ومن أخرج،
يخلص كيف عرف معنًا ولكن ذلك، يف معنًا الم إنه حتى ملروان، العطاء أكثر ألنه معن؛

املنصور. لوم من
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وأهانه، مروان حرم ولهذا زائدة، بن ملعن حاسًدا مروان، عىل واجًدا إذن املهدي كان
حول السياسية امليول فعرف هذه، رحلته من استفاد قد وكأنه هذا، فهم قد مروان وكان
عىل فدخل الرحلة، استأنف ثم اليمامة، بلده يف عامه فأقام عرف، مما واستفاد الخليفة،
قصيدة وأنشده املنشدين، بني السادس أو الخامس وكان وأنشده، الشعراء، مع املهدي
الشعر آيات من آية فإنها تخلبهم؛ أن حقها من وكان عرصه، أهل خلبت أنها يظهر
ركة وال ضعف غري يف ورقته، األسلوب وصفاء واملعنى، اللفظ يف الجودة وآية السيايس،

ومطلعها: تبذل، وال

َدالل��ه��ا ب��ال��ج��م��اِل ت��خ��ِل��ط ب��ي��ض��اءُ َخ��ي��اَل��ه��ا ف��ح��ي زائ��رًة َط��َرق��ت��َك
ف��أَم��اَل��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ إل��ى ال��ق��ل��وَب ق��اَد وم��ث��لُ��ه��ا ف��اس��ت��ق��اَد ف��واَدَك ق��اَدْت

وبلغ معجبني، له فاستمعوا أهواءهم، الناس عىل أخذ حتى إنشاده يف يبدأ يكد فلم
السيايس، املوضوع عىل هجم إذا حتى الشاعر، بشفتي تعلقوا كأنما كانوا أنهم ذلك بهم
املهدي أخذ الخالفة، وراثة يف العباس بني حق عن ويخاصمهم العلويني، يحاج وأخذ
األبيات هذه وإليك يسمع، بما إعجابًا البساط؛ عىل صار حتى مصاله، صدر من يزحف
السياسية بالحياة علم له من تستخف تزال ما أنها وأحسب املهدي، استخفت التي

يومئذ:

ِه��الل��ه��ا تَ��ْس��تُ��ُرون أَْو ب��أَُك��ف��ُك��ْم ن��ج��وَم��ه��ا ال��س��م��اءِ م��ن تَ��ْط��ِم��ُس��ون ه��ْل
َف��َق��اَل��ه��ا ال��ن��ب��ي ب��لَّ��َغ��ه��ا ج��ب��ري��ُل ربِّ��ُك��ْم ع��ن م��ق��ال��ًة تَ��ج��َح��دون أَْو
إِبْ��ط��اَل��ه��ا ف��أَردتُ��ُم ب��تُ��راث��ه��ْم آي��ٍة آخ��ر األَن��ف��اِل م��ن َش��ِه��دْت

بيت، مائة مروان: قال هي؟ كم القصيدة عن املهدي سأل إنشاده من فرغ فلما
بني خلفاء من شاعر نالها درهم ألف مائة أول هذه وكانت درهم، ألف بمائة له فأمر
الرشيد أيام كانت فلما القصة: هذه شهد الذي وهو الربيع، بن الفضل قال العباس،
وعبدك شاعرك قال: أنت؟ ومن فسأله: فيها، يمدحه قصيدة فأنشده مروان، عليه دخل
وقال زائدة، بن معن بهما رثا اللذين البيتني، ذينك له فذكر حفصة، أبي بن مروان
تلطف أياٌم كانت فلما الربيع: بن الفضل قال فأخرج، به وأمر املهدي، مقالة مثل له

أولها: التي قصيدته فأنشده الرشيد، عىل دخل حتى مروان،
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��ض��ب ال��ُم��خَّ ب��ال��بَ��ن��ان َس��ْل��م��ى إِش��ارَة ��ب ال��م��ح��صَّ َغ��داَة أَن��س��ى م��ا ل��ع��م��ُرَك
م��وِك��ِب ب��ع��د م��وِك��بً��ا َش��تَّ��ى م��ص��اِدر أَق��لَّ��ه��م إِال ��اُج ال��ُح��جَّ ص��َدَر وق��د

بعدد له فأمر سبعون، أو ستون قال: هي؟ كم قصيدته عن وسأله الرشيد، طرب
مات. حتى القرص يف مروان رسم ذلك وكان ألوًفا، أبياتها

ال ألنا كله؛ األسف آسف وأنا مروان، شعر عن شيئًا تعرف أن اآلن تريد لعلك
شعر من الرواة لنا يحفظ لم إذ بصرية، عن وال علٍم عن ذلك يف نتحدث أن نستطيع
مقاربًا، تصويًرا مروان شعر نصور أن فنستطيع ذلك ومع متفرقة، قليلة أبياتًا إال مروان

صحيح. أنه الظن وأكرب صحيًحا، يكن لم إن
فلسنا فنني، أو فنٍّا منها يَْعُد لم ولعله الشعر، فنون يف مترصًفا مروان يكن لم
نعرف ولسنا مدائحهم، به يبدءوا أن الشعراء تعود الذي الغزل هذا إال غزًال، له نعرف
يدافعون حني السياسيون، الشعراء إليه يضطر الذي الهجاء من النحو هذا إال هجاء له
لم فهو ا، جدٍّ دقيًقا هذا يف كان مروان موقف أن عىل خصومهم، ويهاجمون مذهبهم، عن
وإنما حرية، يف ويهجوهم يريد، ما منهم فيبلغ أمية، بني عىل العباس بني ينرص يكن
من إىل حاجٍة يف العباسيون وكان أمية، بني من للعباسيني انترص الذي هو السيف كان
كان يسريًا، العلويني هجاء يكن ولم هاشم، بني من وأتباعهم العلويني عىل ينرصهم
فالعلويون أيًضا، تأباه نفسها العباسية الخالفة كرامة وكانت الوقت، ذلك يف يأباه الدين
الشعراء من وأمثاله مروان سلك هنا ومن للعباسيني، هجاء وهجاؤهم هاشم، بني من
الربيئة الرشيفة، واملناظرة الدفاع مسلك العباسيني، حقوق عن ناضلوا الذين السياسيني،
أولئك هجاء من وقًعا أحسن مناظراتهم وكانت أبلغ، دفاعهم فكان والقذف، الشتم من
ماجنًا قلنا كما يكن فلم عبثًا، وال مجونًا ملروان نعرف ال ثم الشتم، يف املرسفني الشتامني
نفسه عىل ضن ومن يتفقان، ال شيئان والعبث والبخل بخيًال، كان وإنما عابثًا، وال
نعرف ال ثم الخمر، تستتبعه ما وال خمًرا لنفسه يستبح لم الطعام، وطيبات باللحم
أن يعنيه عمليٍّا، رجًال كان فقد الفخر، إىل مال أو فاخر أنه نحسب وما فخًرا، ملروان

يفيد. ال الذي الفخر عىل وجهده بوقته يضن وكان والثروة، باملكانة يظفر
الرثاء، يف منه أشعر املدح يف وهو والرثاء، املدح اثنني: لفنني إال إذن يعرض لم
فمعقول به، يظفر أن عىل ويحرص املال، يطلب يمدح، حني راغب فهو طبيعي، وهذا
ماًال، يطلب وال يرغب، ال فهو الرثاء يف أما عظيًما، حظٍّا اإلجادة من يبلغ وأن يجيد، أن
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أن إال اإلجادة، إىل يدفعه ال هذا موقفه أن ومعقول صنيعه، ويشكر بعهد، يفي وإنما
وإنما يشء، يف كله هذا من مروان يكن ولم النفس، راقي الشعور، دقيق حساًسا، يكون
رثاؤه وكذلك بالرديء، ليس ملعن رثاءه أن عىل املال، يريد عمليٍّا رجًال لك قلت كما كان،
الجديد، للخليفة عزاء ألنه مدح هو رثاء؟ للمهدي رثاءه نعد أن نستطيع وهل للمهدي،
أقرب املدح إىل فهو والعطاء، املثوبة وفيه وارثه، عىل والثناء الراحل، للخليفة ذكر ففيه
متفرقات إال منه نحفظ ال ونحن العربي، املدح آيات فمن مروان مدح أما الرثاء، إىل منه
تفوق أنه نحسب بل فيه، وبرع املدح، أتقن قد كان مروان أن لنحكم تكفي ولكنها قليلة،
متمايزين؛ قسمني إىل ينقسم مروان مدح ولكن املعارصين، من غريه عىل الفن هذا يف
وصف يف يَْفتَنُّ فهو زائدة بن ملعن موجه وهو املعروف، الشائع باملعنى املدح أحدهما:
إليهم ينتمي الذين شيبان ابن مدح يف يَْفتَنُّ ثم والحب، والشجاعة والكرم بالجود َمْعن
منتقاها، املعاني جيد ولكنه قبله، من الشعراء سنة عن هذا مدحه يف يخرج ال وهو معن،

صافيها. األلفاظ حسن
بني من الخلفاء ينشده كان الذي السيايس املدح هذا فهو الثاني: القسم وأما
النضال هذا من فيه بما املعروف، املدح عن يمتاز ولكنه شئت، إن مدح وهو العباس،
إىل صاحبه يضطر كان والذي وخفة، ودقة وفطنة، مهارٍة إىل يحتاج كان الذي السيايس،
خصومهم، يزدري أن دون العباسيني ينرص أن وإىل يؤذيهم، أن دون العلويني يقهر أن
فيما هجاهم أو آذاهم ألنه ال العلويني، أغضب فقد أراد، ما ذلك من مروان بلغ وقد
من أمثلة قدمنا فيما رأيت وقد الخصام، يف ماهًرا عنيًدا قويٍّا خصًما كان ألنه بل نعتقد،

الخصومة. يف حجته وقوة خصومته،
أن ولنستطيع مروان، يف رأينا ليكمل إليهما، اإلشارة من بد ال شيئان هناك ثم

التعبري: هذا صح إن ُمَعلًَّال، حكًما شعره عىل نحكم
العراقيني، عرشة يُِطل ولم العراق، يف اإلقامة يرَض ولم عراقيٍّا، يكن لم مروان أن األول:
وافًدا إال يربحها ال فيها، أقام اليمامة، أهل من كان وإنما والعبث، املجون أهل من
اليمامة، إىل عاد بجائزته، وظفر قصيدته، أنشد فإذا خليفة، أو وزير أو أمري عىل
شعر إىل أقرب فهو مروان، شعر يف أثره ولهذا الرحلة، استأنف ثم عامه، فيها وأقام
تقرؤه العباسية، الحضارة شعراء من املحَدثني شعر إىل منه واإلسالميني الجاهليني
بيشءٍ وتمتاز والخفة، الدعابة من تخلو تكاد أو تخلو، التي املسحة، هذه عليه فتجد
أخرى، وجهة يف أثره ولهذا صحيًحا، تمثيًال البادية يمثل وهو والرصانة، الجالل من
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يف أنا أشك وما الناحية، هذه من وأحبوه مروان، عن جميًعا اللغة علماء ريض فقد
منهما أقرب كان ألنه نواس؛ وأبي بشار عىل إيثاره استطاعوا لو يودون كانوا أنهم
بشار لسان عليهم هللا سلط وقد ذلك لهم أنى ولكن القديم، البدوي األسلوب إىل
كادوا أو وأجمعوا ويتملقوهما، الشاعرين هذين يحابوا أن إىل فاضطروا نواس، وأبي
بني سبيل املقارنة إىل فليس ذلك ومع مروان، عىل وإيثاره بشار، تقديم عىل يجمعون
علماء بها يعنى كان التي الوجهة هذه والنقد، البحث وجهة اتخذنا إذا الشاعرين،
أحد هذا يف مروان إىل يقاس ال واألسلوب، اللفظ يف والرصانة املتانة وجهة وهي اللغة،
التي الفنون اختالف اتخذنا إذا للنقد، أخرى وجهة اتخذنا إذا أما العراق، شعراء من
حياتهم، تمثيل عىل والقدرة الناس، أذهان من والدنو املأخذ، وقرب الشاعر، طرقها
اللغة علماء من أن عىل خاص، بنوٍع نواس أبي إىل وال بشار، إىل يقاس مروان فليس
وصدق نفسه، فصدق يهاب، وال يخاف ال فنه، يف رشيًفا شجاًعا يكون أن استطاع من
ابن هو اللغوي العالم وهذا املعارصين، الشعراء من غريه عىل مروان وآثر الناس
كان والذي بعده، املحدثني من ألحٍد يدون أن وأبى بمروان، الشعر ختم الذي األعرابي

وهي: مروان، شعر من الجيدة األبيات هذه الشديد اإلعجاب مع ينشد

أَْش��بُ��ُل ��اَن َخ��فَّ ب��ْط��ن ف��ي ل��ه��ا أُُس��وٌد ك��أَنَّ��ه��م ال��ل��ق��اء ي��وم م��َط��ٍر ب��ن��و
م��ن��زُل ��م��اَك��يْ��ن ال��سَّ ب��ي��َن ل��ج��اره��م ك��أَن��م��ا ح��ت��ى ال��ج��ار ي��م��ن��ع��ون ُه��ْم
ُل أَوَّ ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ي ك��أَوَّل��ه��ْم ي��ك��ن ول��م س��ادوا اِإلس��الم ف��ي ل��ه��ام��ي��ُم
وأَج��زل��وا أَط��اب��وا أَع��َط��ْوا وإن أَج��اب��وا، ُدُع��وا وإن أَص��اب��وا ق��ال��وا إِْن ال��ق��وم ه��م
وأَْج��م��ل��وا ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي أَح��س��ن��وا وإِن ِف��ع��اَل��ه��م ال��ف��اع��ل��ون ي��س��ت��ط��ي��ع وال

ملا األبيات بهذه يملك ما كل مروان أعطى َمْعنًا أن لو يقول: األعرابي ابن وكان
حقه. بلغ

وإنما الطبع، مع مسرتسًال وال متعجًال، وال الشعر، يف رسيًعا يكن لم مروان أن واآلخر:
الطريقة هذه يسلك وكان يجوِّده، كان ألنه الشعر؛ يجيد كان متمهًال، بطيئًا كان
الحوليات، يسمونها التي القصائد هذه يف يسلكها، كان زهريًا أن الرواة يزعم التي
إذا حتى عرضها، يف وأشهًرا إصالحها، يف وأشهًرا القصيدة، إنشاء يف أشهًرا ينفق كان
عجبًا فليس أمريًا، أو وزيًرا أو كان خليفة ملمدوحه، قصيدته أنشد كله، هذا له استقام

مًعا. والوحشية الضعف من يربأ وأن يستنكر، مما شعره يخلو أن األناة هذه مع
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كان الذين والشعراء، اللغويني مع مروان أخبار من بطائفٍة الرواة يحدثنا ولقد
فلها بشار، مع سريته إىل إال أشري ولست الخلفاء، ينشده أن قبل شعره عليهم يعرض
بشار يجيبه فال فيها، رأيه ويسأله بشار، عىل القصيدة يعرض مروان كان معناها،
عليها سيعطونك فيقول: ماليٍّا، القصيدة قيمة له يقدر بل ردئية، بأنها أو جيدة بأنها
ألم بشار: فقال ذلك، من العجب مروان له فأظهر مرتني، بشار صدق وقد … وكذا كذا
الخلفاء، ويفهم مروان، يفهم كان وإنما الغيب، يعلم يكن ولم الغيب! أعلم إني لك أقل

العطاء. من مروان حظ تجزل أن شأنها من كان التي السياسية، امليول ويفهم
فكان اإلجادة عىل الحرص شديد كان مفهوم، تناقض ولكنه متناقًضا، مروان كان
ال بنفسه، معجبًا ذلك مع كان ولكنه والنحاة، الشعراء فيه ويستشري شعره، يف يشك
فيهم رأيه واسمع وجرير، والفرزدق األخطل الثالثة: الشعراء هؤالء بعد أحًدا عليها يقدم

يقول: كما ليثبت شعًرا عقده فقد نفسه، ويف

ل��ج��ري��ِر وُم��رُّه ال��ق��ري��ِض ُح��ْل��و وإِن��م��ا ب��ال��َف��َخ��ار ال��ف��رزدُق ذه��ب
ال��م��ش��ه��وِر ب��ب��ي��ان��ه ال��لُّ��ه��ى وح��وى تَ��ْغ��ِل��ٍب أَخ��ط��ُل ف��أَم��ضَّ ه��ج��ا ول��ق��د
َم��ِس��ي��ِر ك��ل س��ار ق��د وه��ج��اؤه ف��م��دُح��ه أَج��اد ق��د ال��ث��الث��ة ك��لُّ
َم��بْ��ه��وِر وال َق��ِرٍف ال ب��ج��راء م��ه��لِّ��ِل غ��ي��َر ف��ُف��تُّ ج��ري��ُت ول��ق��د
ووزي��ِر خ��ل��ي��ف��ة ل��غ��ي��ر أَب��ًدا ِم��دح��ة أَُح��بِّ��َر أَن آلنَ��ف إِن��ي
ال��ت��ق��ص��ي��ِر ذوو ي��ح��ُس��ده ال��ف��ض��ل ذو يَ��زْل ول��م ال��ل��ئ��ام ح��س��ُد ض��رَّن��ي م��ا

أشعر هو ويقول: القيس، المرئ الشعر ينشد كان فبديع، النقد يف مروان رأي أما
ويقول: زهري، شعر ينشد ثم الناس، أشعر هو ويقول: األعىش، شعر ينشد ثم الناس،
الناس، أشعر جميًعا فرآهم الشعراء، من كثرية لطائفة أنشد إذا حتى الناس، أشعر هو

الناس. أشعر الناس ضاحًكا: قال
والسخرية املعارصين الناقدين نقد يف الشك يمثِّل الرأي، كهذا رأيًا أعرف ولست

النقد. بهذا
صحيًحا، يكن لم إن مقاربًا، تصويًرا حفصة أبي بن مروان لك صورت قد أني أظن
ولكني الحديث، هذا عنوان يف ترى كما الحمريي، السيد عن معه أتحدث أن أريد وكنت
قائله. يقصه مروان بموت الفصل هذا وأختم اآلتي، الحديث إىل السيد فأرجئ أطلت
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قال ملا قال: أنه األضجم، عطية بن صالح له يقال رجٍل عن األغاني صاحب روى
مروان:

األَع��م��ام ِوراث��ُة ال��ب��ن��اِت ل��ب��ن��ي ب��ك��اِئ��ن ذَاك ول��ي��س ي��ك��وُن أَنَ��ى

وأبره، أالطفه زلت وما أمكنني، وقت أي فأقتله أغتاله، أن هللا وعاهدت لزمته،
جميًعا؛ حفصة بنو ذلك وعرفت ا، جدٍّ بي فأنس به؛ ُخصصت حتى أشعاره، وأكتب
له أظهر أزل فلم أصابته، حمى من مرض حتى غرة، أطلب أزل ولم بي، فأنسوا
فما بحلقه، فأخذت عليه، فوثبت يوًما، البيت يل خال حتى وأالطفه، وأالزمه عليه، الجزع
وارتفعت ميتًا، فوجدوه ساعة، بعد أهله إليه فخرج وتركته، فخرجت مات، حتى فارقته
أحد، فعلت بما فطن وما دفن، حتى عليه الجزع وأظهرت وتباكيت، فحرضت الصيحة،

به. اتهمني وال
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وعباسيون علويون، الحمريي:1 السيد

العباسيني، أيام صدر السيايسيف للشعر نعرض أن إىل الحميد عبد بن أبان ذكر اضطرنا
لونًا للعلويني التشيع يتخذ كان وكيف مذهبه، ورأينا نفسه، الحميد عبد بن أبان فذكرنا
كسادته العلويني، عىل حربًا يكون أن هذا يمنعه لم كيف ثم الربامكة، كسادته سياسيٍّا،
فدافع العباس، بني السيايسعىل شعره قرصه الذي الشاعر هذا ذكرنا ثم أيًضا، الربامكة
حفصة، أبي بن مروان وهو غيلة، العلويني شيعة من رجل قتله حتى وناضل، عنهم
الصلة قطع عليه، وتهالكه للمال، حبه ولكن النزعة، أموي يكون أن خليًقا كان الذي

والسلطان. املال بيدهم كان من عىل شعره يقف أن عىل وحمله قديمه، وبني بينه
الرجلني، هذين عن االختالف كل يختلف ثالثًا، سياسيٍّا شاعًرا نرى أن اليوم ونريد
وال بزعمائهم، متصًال وال الفرس، إىل مياًال وال فارسيٍّا، يكن لم فهو رأيناهما، اللذين
عرب من وهو وأبيه، ألمه خالص، عربي رجل هو وإنما ا، خاصٍّ تأثًرا بحضارتهم متأثًرا
الحمريي. بالسيد املعروف محمد، بن إسماعيل وهو األزد، من وأمه حمري، من أبوه اليمن،
طالء تشيعه يكن فلم وإذن الفرس، زعماء من بأحد متصًال وال فارسيٍّا ليس
بني تكن لم بل النزعة، أموي يكن ولم العرب، وبُغض الشعوبية يسرت كاذبًا، سياسيٍّا

.١٩٢٤ سنة يونيو ١٣٤٢ / ٢٥ سنة القعدة ذو ٢١ يف بالسياسة نُرشت 1
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وإنما واملراونة، حفصة أبي آل بني الحال كانت كما مودة، صلة األمويني وبني أرسته
هجا ُمَفرِّغ بن يزيد جده فإن الحمريي؛ السيد إىل بالقياس ذلك عكس عىل األمر كان
الخوارج من وأمه السيد أبو وكان زياد، بن هللا عبيد سجن وعرف زياد، وآل زياًدا
معاوية، يشتمان وكانا هاشم، بني يكرهان كانا كما األمويني، يكرهان فكانا اإلباضية،
ولعل وأبنائه، لعيل شيعة الحمريي السيد كان فقد ذلك ومع عليٍّا، يشتمان كانا كما
عمره عليها وقف كلها، السياسية حياتهم يف مثله بشاعٍر يظفروا لم العلويني شيعة
إخالص، يشبهه ال إخالًصا كله ذلك يف مخلًصا وثناءه، مدحه عليهم يقف وكاد وجهده،
ذلك عن سئل إذا كان بل إليه، التشيع وصل كيف يعرف نفسه الحمريي السيد يكن ولم
شتمه يف ويبالغان عليٍّا، يشتمان أبويه يسمع وكان غوًصا، عيلَّ هللا رحمة غاصت قال:
فيقال: الرأي، هذا عىل أبواه منه وظهر التشيع، يف مذهبه له صح ثم ذلك، يكره فكان
مرياثهما. له وتم ماتا، حتى فأجاره َسْلم، بن بعقبة منهما فاستجار بقتله، ا همَّ إنهما

الفرس، إىل مياًال وال فارسيٍّا يكن لم أنه يف الحميد، عبد بن أبان يخالف إذن هو
مع ولكنه أمية، بني إىل مياًال وال أمويٍّا يكن لم أنه يف حفصة، أبي بن مروان ويخالف
عليهم، وأثنى إليهم، تقرب بل العباس، بني أموال عن يَِعفَّ لم أنه يف الرجلني، يوافق ذلك
وإنما يهواهم، وال يحبهم يكن لم أنه مع استطاع، ما أموالهم من وأخذ شعره، وأنشدهم

عيل. آل هم آخرين، قوٍم مع هواه كان
فيما فهو أيًضا؛ الناحية هذه من صاحبيه أمر يخالف الحمريي السيد أمر أن عىل
قال كما يقل لم وهو بجوائزهم، وظفر العباسيني، مدح حني يأثم لم نفسه وبني بينه
ذلك، يستحل الحمريي السيد كان وإنما استحله، ثم ذلك، أستحل ال الحميد: عبد بن أبان
قلبه، يف ويلعنهم بلسانه، العباس بني يمدح وأن يضمر، ما غري يظهر أن يستحل كان
الذين الشيعة، عامة تستحله كانت كما ذلك يستحل كان رشهم، ويتقي بمالهم، فيظفر
رأيني، والدين السياسة يف يروا أن ألنفسهم ويستبيحون التقية، بمذهب يقولون كانوا
ويأمنوا، ليعيشوا الناس، وبني بينهم فيما يصطنعونه التعبري، هذا صح إن تجاريٍّا، رأيًا
أنصارهم إال جميًعا الناس عىل يخفونه آخر ورأيًا واألمن، الحياة بلذات ويستمتعوا
سارت السرية هذه وعىل هللا، وبني بينهم فيما يصطنعونه الذي الرأي وهو وأولياءهم،
ممكنة معقولة، وهي العباسيني، أيام أيًضا سارت وعليها األمويني، أيام العلوية الشيعة
يلقه لم ما أمية، بني أيام املحن وألوان االضطهاد من عيل شيعة لقيت فقد التفسري؛
هذه من الخوارج وبني بينهم املقارنة أن عىل الخوارج، استثنينا إذا آخر، سيايس حزب
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واملكانة الثروة وذوي وأرشافهم، الناس وجوه من عيل شيعة وكانت لها، معنى ال الناحية
حتى ومكانتهم، بثرائهم ليحتفظوا ويتقوهم، الناس يداروا أن من بد لهم يكن فلم فيهم،
ودافعوا به، فطالبوا لحقهم، نهضوا أمل بارقة لهم برقت أو الفرص، لهم سنحت إذا
مع يوضع أن يمكن الذي الشاعر وهو زيد، بن الُكَميْت استطاع النحو هذا وعىل عنه،
« «كثريِّ استطاع النحو هذا وعىل أموالهم، من ويفيد أمية، بني يمدح أن الحمريي، السيد
أن «الفرزدق» استطاع النحو هذا عىل بل جوائزهم، من ويصيب األمويني، يمدح أن أيًضا
الخلفاء عىل يقرصه يكاد أو مدحه يقرص وأن كتمانًا، ويكتمه العلويني، إىل ميله يضمر

أمية. بني من
أنه مع إليهم، ويتقرب العباس، بني يمدح الحمريي السيد نرى أن غريبًا فليس
السيد كان حد، كل بها تجاوزوا حتى علويتهم، يف أرسفوا الذين العلويني، غالة من كان
جناية هذان ورفضه غلوُّه عليه جنى وقد الرافضة، من وكان غاليًا، علويٍّا الحمريي
هادئة عيشة عاش أنه ذلك منه، تنل ولم تعنه، لم كانت وإن تعنينا، التي هي عظيمة،
ولكن بكثري، الحياة نعيم من استمتع بل لخطر، يتعرض ولم أذى، ينله فلم مطمئنة،
إما كله، اإلعراض عنه يعرضوا أن عىل وحمالهم الناس، إىل شعره ضا بغَّ وغلوه رفضه
وأزواجه، النبي أصحاب من وغريهما وعمر بكر أبي شتم يرووا أن يكرهون كانوا ألنهم
فقد يشء؛ من يكن ومهما تناقلوه، أو ذلك رووا إن السلطان يخشون كانوا ألنهم وإما
أحد، ذلك يف يتقدمهم ولم الشعر، بكثرة عرفوا الذين الشعراء أحد الحمريي السيد كان
ملا شعره، ذهب فقد بشار فأما والسيد، العتاهية، وأبو بشار، وهم إسالم، أو جاهلية يف
فيه كان ملا ديوانه، له ُحفظ فقد العتاهية أبو وأما وكفر، ومجون زندقة من فيه كان
والطعن السلف، شتم من فيه كان ملا شعره، ذهب فقد السيد وأما ودين، وورع زهد من
تحرًجا وتحرَّج شديًدا، احتياًطا الفرج أبو احتاط ولقد بهم، الزراية يف واإلرساف عليهم،
ذلك عن ألعرض استطاع ولو القليلة، وأشعاره أخباره من روي ما رواية يف عظيًما،
اختالًسا الفرص ويختلسون شعره، من يتحرجون اللغة وأئمة الرواة وكان إعراًضا،
يأسف من منهم وكان الناس، عليهم يظهر أن دون خفية شعره، من شيئًا فيها يتلون
يستطيع، ال ولكنه شعره، ويقدر الشاعر، هذا يُكرب نفسه وبني بينه فيما ألنه ويأىس؛
عىل يقدمه األصمعي كان الشعراء، من الصحيحة منزلته ينزله أن لدين، أو لخوٍف
الرواة من غريهما كان وكذلك عبيدة، أبو كان وكذلك السلف، شتم يف إرسافه لوال طبقته،

عارصوهما. الذين
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إذا الناس عىل يشتمل كان الذي العظيم، الخوف هذا مصدر عن تتساءل ولعلك
عىل به، واملعجبني الشاعر أصدقاء يحمل كان والذي شعره، أو الحمريي السيد ذكر
واآلخر الدين، أحدهما شيئان: الخوف هذا فمصدر بينهم، فيما ا رسٍّ شعره يتناقلوا أن
لونًا وال املآثم، من مأثمة وال النقائص، من نقيصة يدع لم رجٍل يف رأيك وما السياسة،
هؤالء من يستثني ال الصالح، وسلفهم املسلمني خرية بها رمى إال العيب، ألوان من
النبي، أصحاب من وغريهم وعثمان وعمر بكر أبو فأما وشيعتهم؟! هاشم بني إال جميًعا
أولئك أن أفتظن ونعيه، ذمه من يأمنوا ولم لسانه، من يسلموا فلم وأنصاًرا، مهاجرين
وشدة بالسلف، عهدهم قرب عىل واملهدي، املنصور أيام يعيشون كانوا الذين املسلمني
دون يسمعوه، أو الشعر هذا يرووا أن يستطيعون كانوا وتعظيمه، تكريمه عىل حرصهم
عن يرصفهم دينهم، يف الحرج من يشء ويصيبهم االشمئزاز، وينالهم األلم، يأخذهم أن

رصًفا؟! الشعر هذا
والعداء البغض مقدار لك ألبني الفرصة، هذه أنتهز أن أريد فقد السياسة أما
ذلك، عىل أدل وليس الحمريي، السيد أيام عيل، وآل العباس آل بني يفصالن كانا اللذين
ومحمد املنصور تبادلهما اللتني الرسالتني هاتني من وصفه، يف أبلغ وال به، أنطق وال
أرويهما اللتان الرسالتان هاتان باملدينة، خرج حني العلوي الحسني بن هللا عبد بن
قسًما قسمني: هاشم بني يقسم كان الذي الشديد، العداء هذا لك تصفان طولهما، عىل
إليه أرشت آخر شيئًا لك تبينان هذا عىل وهما العلويني، يوايل وقسًما العباسيني، يوايل
يف العباسيون عليها يعتمد كان التي والدينية السياسية النظرية وهو مىض، فصل يف
الحميد، عبد بن أبان عنها ودافع حفصة، أبي بن مروان عنها دافع والتي ملكهم، إقامة
والتي بحقهم، املطالبة يف العلويون عليها يعتمد كان التي الدينية السياسية والنظرية
وشهواتهم ألهوائهم الفرس واستغلها الدماء، أجلها من وسفكت الثورات عليها قامت

السياسية.
عاقبة ويخوفه ويرهبه، يرغبه املنصور إليه كتب باملدينة، هللا عبد بن محمد خرج ملا

الجماعة. رأي إىل وعاد تاب إن األمان له ويبذل والبغي، الخروج
الكتاب: هذا هللا عبد بن محمد إليه فكتب

الرحيم الرحمن هللا بسم
آيَاُت ِتْلَك * ﴿طسم محمد: بن هللا عبد إىل املهدي، هللا عبد محمد من
* يُْؤِمنُوَن ِلَقْوٍم ِباْلَحقِّ َوِفْرَعْوَن ُموَىسٰ نَّبَِإ ِمن َعَليَْك نتْلُو * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب
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يُذَبُِّح نُْهْم مِّ َطاِئَفًة يَْستَْضِعُف ِشيًَعا أَْهَلَها َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال ِفْرَعْوَن إِنَّ
َعَىل نَُّمنَّ أَن َونُِريُد * اْلُمْفِسِديَن ِمَن َكاَن َُّه إِن ۚ ِنَساءَُهْم َويَْستَْحيي أَبْنَاءَُهْم
ِيف َلُهْم َونَُمكَِّن * اْلَواِرثِنَي َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن
أعرض وأنا يَْحذَُروَن﴾ َكانُوا ا مَّ ِمنُْهم َوُجنُوَدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن َونُِرَي اْألَْرِض
هذا ادعيتم وإنما حقنا، الحق فإن عيلَّ، عرضت الذي مثل األمان من عليك
الويص، كان عليٍّا أبانا وإن بفضلنا، وحظيتم بشيعتنا، له وخرجتم بنا، األمر

أحياء؟! وولده واليته ورثتم فكيف اإلمام، وكان
وحالنا، ورشفنا نسبنا مثل له أحد األمر هذا يطلب لم أنه علمت قد ثم
أحد يمت وليس الطلقاء، وال الطرداء وال اللعناء أبناء من لسنا آبائنا، ورشف
أم بنو وإنا والفضل، والسابقة القرابة من به نمت الذي بمثل هاشم بني من
اإلسالم يف فاطمة بنته وبنو الجاهلية، يف عمرو بنت فاطمة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
السلف ومن ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبيني من فوالدنا لنا، واختار اختارنا هللا إن دونكم،
صىل من وأول الطاهرة، خديجة أفضلهن األزواج ومن عيل، إسالًما أولهم
يف املولودين ومن الجنة، أهل نساء سيدة فاطمة، خريهن البنات ومن القبلة،
مرتني، عليٍّا ولد هاشًما وإن الجنة، أهل شباب سيدا وحسني حسن اإلسالم
قبل من مرتني ولدني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وإن مرتني، حسنًا ولد املطلب عبد وإن
تُْعَرْق لم وأبًا، ا أمٍّ وأرصحهم نسبًا، هاشم بني أوسط وإني وحسني، حسن
واألمهات اآلباء يل يختار هللا زال فما األوالد، أمهات يفَّ تتنازع ولم العجم، يفَّ
يف درجة الناس أرفع ابن فأنا النار؛ يف يل اختار حتى واإلسالم، الجاهلية يف
وابن األرشار، خري وابن األخيار، خري ابن وأنا النار، يف عذابًا وأهونهم الجنة،
وأجبت طاعتي، يف دخلت إن عيل هللا ولك النار، أهل خري وابن الجنة، أهل خري
حدود من ا حدٍّ إال أحدثته، أمر كل وعىل ومالك، نفسك عىل أَُؤمنك أن دعوتي،
باألمر أوىل وأنا ذلك، من يلزمك ما علمت فقد معاهد، أو ملسلم ا حقٍّ أو هللا،
قبيل، رجاًال أعطيته ما واألمان العهد من أعطيتني ألنك بالعهد؛ وأوىف منك،
أم عيل، بن هللا عبد عمك أمان أم هبرية، ابن أمان تعطيني؟! األمانات فأي

مسلم؟! أبي أمان

السياسية العلويني نظرية هللا عبد بن محمد فيه عرض كيف الكتاب هذا إىل فانظر
بنت أمهم وألن النبي، ويص كان أباهم ألن النبي؛ عن الخالفة ورثوا أنهم وهي والدينية،
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النبي من بمكانه افتخر كيف انظر ثم أحياء، وهم الخالفة ييل أن لغريهم كان وما النبي،
ابن أنه ذكر وكيف البيت، أهل بها هللا خص التي الكرامة وبهذه والجاهلية، اإلسالم يف
مات الذي طالب، أبا يريد النار، أهل وخري الجنة، أهل وخري األرشار، وخري األخيار، خري
التعبري، بهذا كتابه ختم كان كيف انظر ثم عذابًا، النار أهل أقل أنه فريوى يسلم، ولم
قتل، من منهم فقتل آمنوه، قوم مع الذمة وخان العهد، نقض بأنه املنصور فيه يصف

سجن. من منهم وسجن
للرد واألمراء الكتاب انتدب فقد املنصور؛ قرص يف شديًدا الكتاب هذا وقع وكان

الكتاب: هذا فكتب بنفسه، يرد أن إال املنصور وأبى عليه،

الرحيم الرحمن هللا بسم
النساء، بقرابة فخرك جل فإذا كتابك، وقرأت كالمك، بلغني فقد بعد، أما
كالَعَصبة وال واآلباء، كالعمومة النساء هللا يجعل ولم والغوغاء، الجفاة به لتُِضلَّ
كان ولو الدنيا، الوالدة عىل كتابه يف به وبدأ أبًا، العم جعل هللا ألن واألولياء؛
ا، حقٍّ وأعظمهن رحًما، أقربهن آمنة كانت قرابتهن، قدر عىل لهن هللا اختيار
منهم، مىض ملا علمه، عىل لخلقه هللا اختيار ولكن غًدا، الجنة يدخل من وأول

لهم. واصطفائه
أحًدا يرزق لم هللا فإن ووالدتها؛ طالب أبي أم فاطمة من ذكرت ما وأما
هللا، عبد رزقه بالقرابة، اإلسالم رزق أحًدا أن ولو ابنًا، وال بنتًا ال اإلسالم، رزق
يشاء، من لدينه يختار هلل األمر ولكن واآلخرة، الدنيا يف خري بكل أوالهم
َوُهَو يََشاءُ َمن يَْهِدي هللاَ َوٰلَِكنَّ أَْحبَبَْت َمْن تَْهِدي َال ﴿إِنََّك وجل: عز هللا قال
فأنزل أربعة؛ عمومة وله السالم عليه محمًدا هللا بعث ولقد ِباْلُمْهتَِديَن﴾ أَْعَلُم
اثنان، فأجاب ودعاهم، فأنذرهم، اْألَْقَرِبنَي﴾ َعِشريَتََك ﴿َوأَنِذْر وجل: عز هللا
يجعل ولم منه، واليتهما هللا فقطع أبوك، أحدهما اثنان: وأبى أبي، أحدهما

مرياثًا. وال ذمة وال إالٍّ وبينهما بينه
الكفر يف وليس األرشار، خري وابن عذابًا، النار أهل أخف ابن أنك وزعمت
ينبغي وال خيار، الرش يف وليس يسري، وال خفيف هللا عذاب يف وال صغري، باهلل
أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم فتعلم، وسرتد بالنار، يفخر أن باهلل يؤمن ملؤمٍن

يَنَقِلبُوَن﴾. ُمنَقَلٍب
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فاطمة ومن مرتني، ولده هاشًما وأن عيل، أم فاطمة من به فخرت من أما
فخري مرتني، ولدك ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأن مرتني، ولده املطلب عبد وأن حسن، أم
مرة، إال املطلب عبد وال مرة، إال هاشم يلده لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول واآلخرين األولني
العجم، تلدك لم وأنه وأبًا، ا أمٍّ وأرصحهم نسبًا، هاشم بني أوسط أنك وزعمت
وانظر طرٍّا، هاشم بني عىل فخرت رأيتك فقد األوالد؛ أمهات فيك تعرق ولم
خري هو من عىل وفخرت طورك، تعديت قد فإنك غًدا؛ هللا من أنت أين ويحك
وما ولده، ولد وعىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ابن إبراهيم وآخًرا، وأوًال وأبًا، نفًسا منك
فيكم ولد وما أوالد، أمهات بنو إال منهم، الفضل وأهل خاصة، أبيك بني خيار
من خري ولهو ولد، ألم وهو حسني، بن عيل من أفضل هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وفاة بعد
أم وجدته عيل بن محمد ابنه مثل بعده فيكم كان وما حسن، بن حسني جدك
منك. خري ولهو ولد، أم تُه وَجدَّ جعفر، ابنه مثل وال أبيك، من خري ولهو ولد،
َكاَن ا ﴿مَّ كتابه: يف يقول تعاىل هللا فإن هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بنو إنكم قولك: أما
ولكنها قريبة، لقرابة وإنها ابنته، بنو ولكنكم رَِّجاِلُكْم﴾، ن مِّ أََحٍد أَبَا ٌد ُمَحمَّ
بها؟! تورِّث فكيف اإلمامة، لها تجوز وال الوالية، ترث وال املرياث، تحوز ال
ليًال، ودفنها ا، رسٍّ ومرَّضها نهاًرا، فأخرجها وجه، بكل أبوك بها طلب ولقد
فيها اختالف ال التي السنة جاءت ولقد وتفضيلهما، الشيخني إال الناس فأبى
به فخرت ما وأما يرثون، ال والخالة والخال األم أبا الجد أن املسلمني، بني
بالصالة، غريه فأمره الوفاة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حرضت فقد وسابقته؛ عيل من
كلهم، فرتكوه الستة يف وكان يأخذوه، فلم رجل، بعد رجًال الناس أخذ ثم
عثمان، عليه فقدم الرحمن عبد أما فيها، ا حقٍّ له يروا ولم عنها، له دفًعا
وأغلق بيعته، سعد وأبى والزبري، طلحة وقاتله ُمتَِّهم، له وهو عثمان وُقتل
وتفرق عليها، وقاتل وجه، بكل طلبها ثم بعده، معاوية بايع ثم بابه، دونه
بهما، ريض حكمني حكَّم ثم الحكومة، قبل شيعته فيه وشك أصحابه، عنه
من فباعها حسن، كان ثم خلعه، عىل فاجتمعا وميثاقه، عهده وأعطاهما
ودفع معاوية، بيد شيعته وأسلم بالحجاز، ولحق ودراهم، بخرق معاوية
يشء فيها لكم كان فإن ِحلِّه، وال والئه غري من ماًال وأخذ أهله، غري إىل األمر
َمْرجانة، ابن عىل عيل بن حسني عمك خرج ثم ثمنه، وأخذتم بعتموه، فقد
بني عىل خرجتم ثم إليه، برأسه وأتوا قتلوه، حتى عليه معه الناس فكان
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من ونفوكم بالنريان، وأحرقوكم النخل، جذوع عىل وصلبوكم فقتلوكم، أمية
الصبية وأرسوا رجالكم، وقتلوا بخراسان، زيد بن يحيى قتل حتى البلدان،
حتى الشام، إىل املجلوب كالصبي املحامل، من وطاء بال وحملوهم والنساء،
وديارهم، أرضهم وأورثناكم بدمائكم، وأدركنا بثأركم، فطلبنا عليهم، خرجنا
أباك ذكرنا أنا وظننت حجة، علينا ذلك فاتخذت وفضلناه، سلفكم وسنينا
ظننت، كما ذلك وليس وجعفر، والعباس حمزة عىل له منا للتقدمة وفضلناه،
بالفضل، عليهم مجتمًعا منهم، متسلًما ساملني، الدنيا من هؤالء خرج ولكن
يف الكفرة تلعن كما تلعنه، أمية بنو وكانت والحرب، بالقتال أبوك وابتيل
بما وظلمناهم وعنَّفناهم فضله، وذكَّرناهم له، فاحتججنا املكتوبة، الصالة

منه. نالوا
زمزم، ووالية األعظم، الحجيج سقاية الجاهلية يف مكرمتنا أن علمت ولقد
عمر، عليه لنا فقىض أبوك، فيها فنازعنا إخوته، بني من للعباس فصارت
عمر يتوسل فلم املدينة، أهل قحط ولقد واإلسالم، الجاهلية يف عنها نزل فما
وأبوك الغيث، وسقاهم هللا، نعشهم حتى بأبينا، إال إليه يتقرب ولم ربه، إىل
بعد املطلب عبد بني من أحد يبَق لم أنه علمت ولقد به، يتوسل لم حارض
من واحد غري األمر هذا طلب ثم عمومته، من وارثه فكان غريه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي
والخالفة له، النبي ومرياث سقايته، فالسقاية ولده، إال ينله فلم هاشم، بني
إال آخرة، وال دنيا يف إسالم، وال الجاهلية يف فضل وال رشف يبَق فلم ولده، يف
والعباس جاء اإلسالم فإن بدر؛ من ذكرت ما وأما ومورثه، وارثه والعباس
العباس أن ولوال أصابته، التي لألزمة عليهم، وينفق وعياله، طالب أبا يمون
ولكنه وشيبة، عتبة جفان وَلَلحق جوًعا، وَعقيل طالب ملات كرًها بدر إىل أخرج
ثم واملئونة، النفقة وكفاكم بة، والسُّ العار عنكم فأذهب املطمعني، من كان
من وفديناكم الكفر، يف ُعلناكم وقد علينا تفخر فكيف بدر، يوم عقيًال فدى
بثأركم، وطلبنا األنبياء، خاتم دونكم وورثنا اآلباء، مكارم عليكم وُحزنا األرس،
هللا. ورحمة عليك والسالم نفسكم، إال تدركوا ولم عنه، عجزتم ما منه فأدركنا
تاسع جزء الطربي،
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أنقاضها عىل يقيم وأن عمه، ابن مفاخر يهدم أن استطاع كيف املنصور إىل أترى
أن عىل تقوم التي هذه خالفتهم، يف العباسيني نظرية إىل أترى ثم العباسيني، مفاخر
أن وعىل يرثونه، فأبناؤه النبي، ورث قد العباس أن وعىل البنت، من بالوراثة أحق العم
ودراهم، بخرٍق معاوية من الحسن باعها حني الخالفة يف حقهم عن نزلوا قد عيل بني
وغريهما الحميد، عبد بن وأبان حفصة أبي بن مروان يردده كان الذي الكالم نفس وهو
واحتج النظرية، هذه وضع الذي هو فاملنصور العباس، لبني السياسيني الشعراء من

الشعراء. عنه ناضل ودينيٍّا سياسيٍّا مذهبًا وجعلها والسنة، بالفقه لها
بنو نهض فقد للنعمة؛ وكفرهم للجميل، نكرانهم العلويني عرب كيف إليه انظر ثم
دولة وأذلوا العار، ومحوا الثأر، أدركوا حتى بدمائهم، ويطلبون لهم، يثأرون العباس

وجحوًدا. عقوًقا إال عمهم أبناء من يروا فلم أمية، بني
يعنينا ال يشء فذلك القضية؛ هذه يف والعلويني العباسيني بني نحكم أن نريد ولسنا
الكتابني هذين أن ونحسب األرستني، هاتني بني كان الذي العداء نمثل أن نريد وإنما اآلن،
قتل حتى هذا، ومحمد املنصور بني اتصلت الحرب أن تعلم وأنت قويٍّا، تمثيًال يمثالنه
الناس كان حدٍّ أي إىل لك يبني هذا وكل البرصة، يف إبراهيم أخوه وقتل املدينة، يف محمد
يف بالخالفة، غريهم عىل ويؤثرهم العلويني، عن يدافع الذي الشعر رواية من يخافون

كاملنصور. قوي رجل ظل
بعبارة أو والحسني، الحسن أنصار من يكن لم الحمريي، السيد شاعرنا أن عىل
كانوا الذين الَكيْسانية، من كان وإنما والحسني، الحسن ولد أنصار من يكن لم أصح
بأنه يدينون كانوا والذين الحنفية، خولة بن محمد عيل، أبناء من الثالث االبن ينرصون
كما عدًال، األرض فيمأل وسيعود حينًا، عنهم واحتجب الناس، عن تغيب وإنما يمت، لم
ما منهم، ويتقرب العباس، بني يمدح أن بأس الحمريي السيد عىل يكن فلم جوًرا، ُملئت

بعد. غيبته من يعد لم الحنفية ابن محمد صاحبه دام
تحدثنا الذين من شاعر يف نرها لم بخصلٍة الشاعر هذا نميز أن نستطيع ثم
واألوهام بالخرافات اإليمان شديد العقل، ضعيف سخيًفا كان أنه وهي اليوم، قبل عنهم
املذهب، هذا يف أرسف فقد الرَّجعة، يف نفسه مذهبه من جاءته الخصلة هذه أن ويظهر
يُقبل بما والكرامة الخري من وصفهم حتى بهم، واإليمان العلويني، مدح يف أرسف كما
يرضه، لم أو العقل رضيه العلويني، إىل ينسب أن يمكن خري كل فكان يقبل، ال وما
وكان يرضه، لم أو العقل رضيه العلويني، خصوم إىل ينسب أن يمكن رش كل وكان

567



األربعاء حديث

الكرامات، من كرامة يروي األساطري، ورواة القصص أهل من رجًال يسمع أن يكفي
القصيدة هذه ويتخذ جيدة، طويلة قصيدة فيها ينظم حتى العلويني، أحد إىل يضيفها

عليه. والنعي السلف، ذم إىل وسيلة
وبينهم بينه الصلة تجعل ولكنها عارصوه، الذين الزنادقة من تقربه أخرى وخصلة
يف ويرسف املنكر، اللهو من رضوبًا يستبيح كان أنه وهي نفسه، الوقت يف واهية ضعيفة
كان ألنه بل يزدريه، أو الدين يجحد كان ألنه ال العبث، ألوان من ذلك وغري الخمر، رشب
أنهم ويعتقد ونرصه، مودته ويمنحهم وآله، النبي يحب كان الدين. صاحب عىل يُِدل
العلويني، مدح من يديه بني قدم ملا وآثامه، ذنوبه يف له وسيشفعون ذلك، له سيعرفون
ويعرتفون ذلك، يف يُطمعونه خاصة عيل وبنو هاشم بنو وكان خصومهم، عىل ونرصهم
يغفره أن هللا عىل يعظم ذنب وأي قالوا: الخمر، ويرشب يلهو أنه لهم ذكر فإذا به، له
إال قدم له تزلَّ لم عيل آل أحب َمن إن أحدهم: قال بل البيت؟! أهل أنصار من لرجل
دينه يف يعتمد ودنياه، دينه يف آمنًا يلهو الحمريي السيد كان هذا وعىل أخرى، له ثبتت
هللا، عند له سيشفعون العلويني أن يقدر العباسيني، عىل دنياه يف ويعتمد العلويني، عىل
من معارصيه من وكان هجائه، عىل مدحه ويؤثرون رشه، يتقون العباسيني أن ويعلم
ومن حقد، وال عداء يعدلهما ال وحقًدا عداء للسيد ويضمر املقت، كل ويمقته ذلك، يكره
وبني بينه العداء كان فقد للمنصور، البرصة قايض العنربي، هللا عبد بن سوَّار هؤالء
املنصور عند بالسيد سعى قد وكان شهادة، للسيد يقبل أال أجمع قد وكان شديًدا، السيد
عنه، فنهاه املنصور، إىل ذلك فشكا هجائه، يف فأرسف هجاه، قد السيد وكان مرة، غري
السيد فاستأنف معذرته، يقبل القايضأن وأبى إليه، فيعتذر القايض، إىل يذهب أن وأمره
فعلم يده ليقطع بالرسقة، السيد عىل شهوًدا أعد سواًرا إن ويقال: فيه، وألح الهجاء،
عليه، أو للسيد القضاء من سواًرا املنصور فعزل املنصور، إىل وفزع فجزع ذلك، السيد
هجاء تقرأ أن وتستطيع وهجائه، وبغضه بعدائه السيد فتبعه مات، أن سوار يلبث ولم
أروي لست بل أطلت، قد ألني شيئًا؛ منه أروي ال كثري، فهو األغاني؛ يف لسوار السيد
عن يمتاز ال السيد أن أعتقد أني عىل الشعري، مذهبه لك تمثل أبياتًا إال السيد شعر من

اثنني: بشيئني إال الفنية الوجهة من الشعراء من غريه
أن الرواة زعم فقد العتاهية؛ وأبو بشار إال فيه يشاركه لم الذي اإلكثار أحدهما:

اآلالف. الثالثة تبلغ كادت عيل آل يف قصائده
فأجاب ذلك، عن سئل وقد الغريب، من النفرة شديد مطبوًعا، سهًال كان أنه واآلخر:
وهذا الرواة، به يُْعَجب كالًما يقول أن عىل الناس، يفهمه كالًما يقول أن يؤثر بأنه

568



والعرشون السادس الفصل

فهو الحمريي؛ كالسيد مضطهد، حزب عن يدافع سيايس، شاعٍر إىل بالقياس طبيعي
منهم يتخذ أن يريد الذين للعامة، ينظمه وإنما وحدهم، للخاصة شعره ينظم ال

أنصاًرا.
الحسني: قرب فيها يذكر األبيات هذه إىل وانظر

ال��زك��يَّ��ه ألَع��ظ��م��ه ف��ق��ل ـ��ِن ـْ ال��ُح��َس��ي�� َج��َدث ع��ل��ى اْم��ُرْر
َرويَّ��ْه س��اك��ب��ة وْط��ف��اء م��ن زل��ت ال أَأَْع��ُظ��ًم��ا
ال��م��ط��يَّ��ْه َوْق��َف ب��ه ف��أَِط��ل ب��ق��ب��رِه م��ررَت وإِذا
ال��نَّ��ِق��يَّ��ْه ��َرة وال��م��ط��هَّ ـ��ر ـَّ ل��ل��م��ط��ه�� ال��ُم��َط��ه��ر واب��ِك
ال��م��ن��يَّ��ْه ل��واح��ده��ا ي��وًم��ا أَت��ْت ُم��ْع��ِول��ٍة ك��ب��ك��اءَ

وعمر بكر أبي آل يعطي أال يسأله املهدي، إىل بها بعث التي األبيات، هذه إىل وانظر
الدولة: مال من

ِدْره��م��ا َع��ِديٍّ ب��ن��ي تُ��ْع��ِط��يَ��نَّ ال م��ح��م��د س��م��ي َع��بَّ��اِس الب��ن ق��ل
وم��ق��دَّم��ا آخ��ًرا ال��ب��ريَّ��ِة َش��رُّ إِنَّ��ُه��ْم ُم��رََّة ب��ن تَ��يْ��ِم ب��ن��ي اْح��ِرْم
وتُ��ْش��تَ��م��ا تُ��ذَم ب��أَن وي��ك��اف��ِئ��ون ن��ع��م��ة ل��ك ي��ش��ك��روا ل��م تُ��ْع��ِط��ِه��ْم إِْن
َم��غ��ن��م��ا َخ��راج��ك وات��خ��ذوا خ��ان��وك اس��ت��ع��م��ل��ت��ه��ْم أو ائ��ت��م��ن��ت��ه��ْم وإِن
أَْظ��ل��م��ا وك��ان��وا م��ل��ك��وا إِذا ب��ال��َم��نْ��ع ب��دءُوُك��ُم ل��ق��د َم��نَ��ع��تَ��ُه��م ول��ئ��ن
َم��ري��َم��ا ع��دي��ل��َة واب��ن��ت��ه وب��ن��ي��ه أَع��م��ام��ه ��ٍد م��ح��مَّ تُ��راَث َم��نَ��ع��وا
َم��أْثَ��م��ا ل��ك ه��ن��ا ف��ع��ل��وا ب��م��ا وك��ف��ى ي��س��ت��خ��ِل��ف��وا أَن غ��ي��ر م��ن وت��آم��روا
أَنْ��ع��م��ا إِن ل��غ��ي��ره أَف��ي��ش��ك��رون إِن��ع��اَم��ه ل��م��ح��م��ٍد ي��ش��ك��روا ل��م
وأَْط��ع��م��ا ال��َج��نُ��وب وك��س��ا وه��داُه��م ب��م��ح��م��ٍد ع��ل��ي��ه��ْم َم��نَّ وال��ل��ُه
ال��َع��ْل��َق��َم��ا ف��ج��رَّع��وه ب��ال��ُم��نْ��َك��رات وول��يِّ��ِه ل��وص��يِّ��ِه انْ��بَ��َرْوا ث��م

السفاح: العباس أبا بها يهنئ األبيات هذه إىل وانظر

ال��داِرَس��ا ع��ه��ده��ا م��ن ف��ج��دِّدوا ه��اش��م ب��ن��ي ي��ا دون��ك��م��وه��ا
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ن��اِف��س��ا ُم��ْل��َك��ه��ا ع��ل��ي��ك��م ك��ان م��ْن ك��ع��ُب ع��ال ال دون��ك��م��وه��ا
الب��َس��ا ل��ه م��ن��ك��م ت��ع��َدم��وا ال ت��اَج��ه��ا ف��ال��ب��س��وا دون��ك��م��وه��ا
ف��ارَس��ا م��ن��ك��م إِالَّ اخ��ت��ار م��ا ُف��ْرس��انَ��ه ال��ِم��نْ��بَ��ر ُخ��يِّ��ر ل��و
ي��اب��س��ا َوال رْط��بً��ا ي��ت��رك��وا ل��م س��اس��ٌة ق��ب��ل��ُك��م س��اس��ه��ا ق��د

شعراء عن فسنحدثك العرص، هذا يف والسياسة املجون شعراء من فرغنا وقد واآلن
الشعراء. من غريهم مذهب ذهبوا وإنما سياسة، وال مجونًا شعرهم يف يسلكوا لم آخرين
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الثالث اجلزء

جريدة يف — هللا رحمه — الرافعي صادق مصطفى لألستاذ الكتاب هذا نرش كان
أي أثر الحديث العربي األدب تاريخ يف لها خصبة وخصومة عنيف لجدٍل مثاًرا السياسة

أثر.
لم الذين الشباب من القارئون ليستطيع الكتاب، هذا نص أثبت أن رأيت لذلك

جلية. واضحة يتتبعوها أن الخصومة هذه يشهدوا
الخصومة بهذه يتصل فصًال الجزء هذا يف أنرش أن اقتضت قد نفسها الفكرة وهذه
والجديد القديم بني الخصومة قضية لتكون األربعاء، حديث من الثاني الجزء يف نرش قد

الجزء. هذا يف مكانه ألن الثاني؛ الجزء يف الفصل هذا نرش يعاد ولن كاملة،
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العتب يف أسلوب

بك هيكل حسني الدكتور الفاضل سيدي
كتبت كنت الشام أدباء من ظريًفا بها عاتبت الرسالة هذه السياسة إىل أرسل
كان اجتمعا إذا وهما جمال، وظرفه ظرف جماله ألن كتابي، رد يف فتفرتَّ إليه

الرسائل. قانون يف خاص حكم لهما
يشبه العربية البالغة زينة من فن هو الذي األول النمط من كتبتها وقد
يكون ال الرسالة هذه مثل يف يكون حني وهو والتنسيق، الزخرف فنون بعض

األخرى. األساليب من يشء منه أبدع
يبني بما لها والتمهيد الغراء، السياسة يف هذه برسالتي الحفاوة فأرجوكم

للمخلص. هللا حفظكم كتابتها. سبب عن
الرافعي صادق مصطفى

سيدي
وتمر بعيدة، إنها أقول: فال نفيس من قربك لها يشفع أيام من إليك كتبت
بي تجري وكأنها جديدة، دائًما يجعلها منها النفس هذه يف ما ولكن قديمة
به فتنسخ أمس كل من اليأس معنى وتأخذ حد، غري إىل تطول فهي الفناء إىل
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تعد أنت جعلتها فقد هي أما باألرقام، تعد األيام وأرى غد، كل يف األمل معنى
تعد. ال بأنها

زالت فما عتابي، شجرة من ورقة إيلَّ تلقي وأن خطابي رد وانتظرت
العتاب إىل اللوم ويذهب باليوم، اليوم ويلتقي الساعة من الساعة تنقطع
السهد أو اليقظة نوم الذهول كأنه ذلك عىل وكتابك اللوم، إىل العتاب ويجيء

النوم. يقظة
… السكوت وحدك وعلمك بها، لينطق كلها األسماء آدم علم من فسبحان
ويوم ولدت يوم عيل «والسالم فأقول: أنا أما جفائك، أزلية يف عليك والسالم
بمعوٍض الضائع أمس وال يدك، يف العمر خيط وليس سيدي يا هذا ما أموت.»
من أعلمتنا وال «أنت»، من أكثر أنت وال «أنا» من أقل أنا وال غدك، من عيلَّ
قتيل يف املحاكم خفت ملا أتراك سكنت، القدر ومع تحركت القدر مع أنك قبل
أنك أعرف أن أردت رسوري من أنك عرفت وملا أيامي؟ بهجرك تقتل جعلت
أم والنهار؟ الليل يفعل ما تفعل وظالمك نورك يف الذي أنت أم آالمي؟ من
خلقنا تحسبنا أم نار؟ من وخلقتني طني من خلقته قال: الذي ذلك بنا أغراك
لتجيء العمر هذا يف هللا وأنبتنا ويجمد، قلبك يتحجر كيف لنعرف الرقة بهذه
وخلقنا ماضية إرادة هللا يد يف ُخلقت أم فتحصد؟ «املزرعة» صاحب يا أنت
أشكاًال؟! هللا يد من أنت وجئت واحًدا شكًال الطاعة عىل وجئنا اتكاًال، عليك

كنت وإن الناس، غري شيئًا نحن فما القلوب غري شيئًا قلبك كان فإن
للقياس، وقرصها طولها يف أيامنا ُخلقت فما الحب بناء يف وحدها هندسة
مدوًرا أو أضالعه، من ضلع يسعنا أفال مربًعا الهندسة هذه يف قلبك وهب
يف بقية منه فاجعلنا مثلثًا وهبه وارتفاعه، انخفاضه يف محيطه يمسكنا أفال

ناحية. إىل ولو معه نمتد فدعنا مستطيًال أو «الزاوية»،
«جواب»؟ بال عندك فيبقى سؤاًال يميض — هللا حفظك — كتابنا بال ما
من له محل وال السكون عىل مبنيٍّا أنت فتجعله القلب حركة عىل ونبنيه
فيها طار لو هجرك من مسافة الرد انتظار يف نقطع بالنا وما «اإلعراب»،
األرض خالل جاس ولو السماء، إىل والسيئات الحسنات بكتب النتهى الربيد
توجه أن تضن كنت فإن وراء؟! يبقى ال حتى وتأخر أمام يبقى ال حتى لتقدم
النبوة باب أقفل فقد كتابًا؛ سمائك من علينا تنزل أو خطابًا عرشك من إلينا
الحجاب؟! هذا فما بعيد زمن من الوحي واحتجب الباب، هذا فما قبلنا من
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أصبح جربيل أن الناس يزعم أن الكريم كتابك جاءني إذا تخىش لعلك
فجاءتها األرض لهذه ترشع عادت السماء وأن الربيد، سعاة من األرض يف
الناس عىل يتعجل أن األعىل بقلمك تكتب أن تخاف لعلك أم جديد! بكتاٍب
مرص؛ عىل أوروبا قيامة قامت كتابك إيلَّ انتهى وإن التأجيل، يحتمل ال قدر

األناجيل؟! من ناقصة صفحة عندي ألن
من وأجعله سنه، فأحطم إليك به كتبت الذي القلم أعاقب أن هممت لقد
كيف، وقلت «إنه» خرب يف ناحيتك من يبقى ال حتى كان» «خرب يف ناحيتي
نفسه ويف املداد، مع مداد سواده يف هو بما صحيفتي وجه سودت ويحك،
إال كنت وهل «عود»، إال النغمة هذه يف أنا وهل فقال: السواد؟ غري سواد
أعدَّها، من والصحيفة أمدَّها، من الدواة وسل وقعود، قيام من ألفاظك حركة
وسل كالًما، تخط وال سالًما، تسلم كأنها عيل تضغط كانت كيف أناملك وسل
ويف يبتعد كلمة من كان كيف وقلبك تضطرب، حركتي يف كانت كيف نفسك

يقرتب. كلمة
أعذاره، يف أم الزمان ذنوب يف أنعدك أحببناك وقد سيدي يا ندري فما
تكون أن أبيت فإن … أخباره من الجفاء يف أم وقائعه من الحب يف ونأخذك
مفرد وأنت وأبيت فرضها، من سنة إال منك نكون وأن أرضها، من سماء إال منا
أردت كما تكون أن وإال ونون، بألف مثنى كربيائك مع نعدك أن إال الحسن
وراضيان، غضبانان ويا … الصديقان أيها يا قلنا: خاطبناك فإذا تكون، أن
ولم نأبى، ما إال أبيت وإن وثاٍن، همٌّ ولكنه … واحًدا ا همٍّ كان ولو وأنشدنا:
أصاب ما لشد منك: اليأس بلغة لك قلنا كذبًا، إال حبك يف صدقنا مع ترَض
وأخذ، الدهر أعطانا ما وكثريًا فليخطئ، أو بك فليصب وأخطأ، فينا الزمان
ينقص أن عىس وما نسيان، الذكر مع وقلنا يعطي، فيما أو يأخذ فيما فلتكن

بإنسان! الناس
باب يف «نحونا» من جعلناه كبري، أنه نفسه عن «برصفنا» ظن ومن
لفائدة؛ إال يسكت وال بفائدة إال يتكلم ال — هللا أصلحك — ومثلنا التصغري،

والسالم. بواحدة، أصلحناها واحدٍة يف معك أخطأنا فإن
الرافعي صادق مصطفى
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أهل راق ربما الذي األسلوب هذا أن مضطرٍّا أعلنت إذا األديب للكاتب فأعتذر أنا أما
الذي الحديث العرص هذا يف يروقنا أن يستطيع ال للهجرة، والسادس الخامس القرن

شديًدا. تغريًا مرص، يف سيما وال األدبي، الذوق فيه تغري
حسني طه
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بقوله: السياسة نرشتها التي العتاب رسالة عىل حسني طه األستاذ علق

والسادس الخامس القرن أهل راق ربما الذي األسلوب هذا أن مضطرٍّا يعلن إنه
… األدبي الذوق فيه تغري الذي الحديث العرص هذا يف يروقنا أن يستطيع ال

نفسه، يجعل حيث أعلم وهو ذوقه، إىل أو إليه األمر كان إن ذوقه يف أجادله ولست
«ال قوله: يف الضمري مرجع أتبني ال ولكني عليها، شاء ما وليحمل شاء، ما عىل وليحملها
فيه؟ نحن الذي العرص أهل إىل أم وحده إليه هذه «نا» ترجع فهل يروقنا.» أن يستطيع
قدر ومن بالنفي؟ ليتسلط سلطه فمن وإال نفسه؟ من أكثر هو أم حسبه هو هو وهل
حكمه بعد وال أمر أمره مع يبَق لم الجهتني يف ترصف ومن اإلثبات، عىل قدر النفي عىل

فيه. لها يمكن أو لنفسه، هذا يزعم الفاضل األستاذ أظن وال حكم،
التي الغاية وكان االنفراد، موضع كان الرسالة به كتبت الذي األسلوب أن عىل
الذوق تغري منه يوحش ولم التاسع، آخر إىل الرابع القرن منذ األعناق دونها تتقارص
يوافقون ال وأنهم حده، عن وتقصريهم فيه الكتاب ضعف بل األستاذ، يقول كما األدبي،

ومعانيه. ألفاظه يف جهاته إىل به يعدلون وال مواضعه، به
ومناحي اإلنشاء فنون كل يف الوجه هو األسلوب هذا أن نزعم ال أننا الكاتب علم لقد
كتاب أكثر إن اآلن: ونقول التنسيق، من وفن الزخرف، من يشء إنه قلنا: بل التعبري،
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هذا يف وبالغوا له، تكلفوا مهما يستطيعونه وال يجيدونه ال طه، األستاذ ومنهم العرص،
الذوق تغري معنى يف التأويل وجوه من وجه عندنا وهذا املبالغة، هذه يف وتحروا التكلف،
معنى فأين وأساليبها، اللغة يف يشء كل عىل وأتى تغري الذوق «كذا» أن وهب األدبي،
وسجدت وركعت الدنيا قامت وقد الدقيقة، اآلثار هذه مثل يف وامللحة والنادرة الطرفة
من أكثر يف وبعث مات ثم، وبعث مات الفني الذوق أن مع آمون، عنخ توت لدقائق …
وأال موضعه يصيب أن األسلوب هذا يف نشرتط أننا إىل األستاذ وننبه سنة، آالف ثالثة
الفاضل هذا أن نفرض إننا ثم البناء، منزلة ال الزخرف منزلة ينزل وأن مقداره، يجاوز
األدب، جمال من بصورٍة يأتي أن وأراد فيه كتبنا الذي املعنى هذا يف يكتب أن اضطر
ال وما يروق ما بني املقابلة به تتم بما الصحيفة من اآلخر الوجه وليمأل اآلن فليكتب
إليه يرمي الذي املستور رأيه هذا كان إذا عنها، نحن عجزنا التي بالبالغة وليأتنا يروق،

الكلمات. تلك يف الظاهر برأيه
الرافعي صادق مصطفى

السياسة

األسلوب» «هذا يجيدون ال منهم، وأنا العرص، هذا كتاب أكثر «أن األديب الكاتب يرى
وهذا املبالغة، هذه يف وتحروا التكلف، هذا يف وبالغوا له، تكلفوا مهما يستطيعونه وال

األدبي.» الذوق تغري معنى يف التأويل وجوه من وجه عندنا
ال أننا وعىل األسلوب، هذا نجيد ال أننا عىل األديب، الكاتب إقرار يف أتردد ال وأنا
أناقش أن أريد كنت وقد تغري، قد مرص، يف سيما وال األدبي، الذوق ألن نجيده؛ أن نريد
ولنحي ورأيه، فلندعه إليه، والتحدث بمناقشته يسمح ال رأيًا نفسه يف له ولكن الكاتب،

وحياتهم. الناس حاجات يالئم الذي الجديد األدبي الذوق
حسني طه
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والحديث القديم

األستاذ به بعث الذي العتاب كتاب األدبية صحيفتنا ويف املايض األسبوع يف قرأت
يف لتذيعه السياسة اصطفى ثم الشام أدباء من أديٍب إىل الرافعي صادق مصطفى
رد اليوم1 وتقرأ الرد، هذا يف علينا األستاذ ورد األسلوب هذا يف رأينا قرأت ثم الجمهور،
الصحيفة هذه يف أخرى رسالة تقرأ ثم الرافعي، صادق مصطفى األستاذ عىل كاتبني
أنك وأعتقد الوكيل، الحميد عبد طه األديب للكاتب والحب» الجمال «بني عنوانها نفسها
يف أسلوبني رأيت الوكيل الحميد عبد طه األستاذ ورسالة الرافعي األستاذ كتاب قرأت إذا
وكالهما ا، جدٍّ حديث واآلخر ا، جدٍّ قديم أحدهما االختالف: أشد مختلفني األدبية الكتابة

فيه. نعيش الذي والعرص نحياها التي الحياة مالءمة عن البعد كل بعيد أعتقد فيما
حسن من أحدهما به يمتاز ما لذكرت األديبني الكاتبني أذكر أن أريد كنت أني لو
عن أعدل ولكني التواضع، يف الغلو بل التواضع من اآلخر به يمتاز وما نفسه، يف رأيه
العرص لهذا أن عىل األدباء يتفق أن الخري من أن إيلَّ يخيل فقد األسلوبني، إىل الكاتبني
يُحسن كتابيٍّا أسلوبًا تقتيض والشعور الحس من ورضوبًا حاجات فيه نعيش الذي
لم أدري ولست الجدة، يف يغلو أو القدم يف يرسف أن دون عنها التعبري ويجيد وصفها
وبني حاجاتنا بني نالئم إنما املادية حياتنا يف ونحن القضية، هذه عىل األدباء يتفق ال

.١٩٢٣ سنة يونيو ٤ بتاريخ السياسة يف األدب صفحة راجع 1
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هذه عىل لندل نتكلم أن أردنا إذا لنا فما الحاجات، هذه لنريض نستخدمها التي األدوات
وبني اللغة بني نالئم ال لنا ما أصح: بعبارة أو حاجتنا، وبني لغتنا بني نالئم ال الحاجات

الحياة؟
نعيش ولسنا الجاهليني، لغة نصطنع أن الحمق فمن الجاهليني، عيشة نعيش لسنا
القرن أوائل يف املرصيني عيشة نعيش لسنا بل املماليك، وال العباسيني وال األمويني عيشة
لم أشياء بها لنصف وأساليبها األجيال هذه لغات نستعري أن اإلرساف فمن املايض،
يف نعيش ال كنا إذا بها، يشعروا ولم يحسوها لم والشعور الحس من ورضوبًا يعرفوها،
أو الجاهليون اتخذها التي البدوية أو الحرضية املختلفة األدوات هذه نتخذ وال الخيام
وإذن بغداد، وأهل الجاهليون يشعر كان كما نشعر أن إىل سبيل من فليس بغداد؛ أهل
أو الجاهليون يتكلم كان كما نكتب أو نتكلم حني صادقني نكون أن إىل سبيٍل من فليس
عىل العباسية أو الجاهلية األساليب اصطناع يف فالغلو وإذن بغداد، أهل يكتب كان كما
اللغة تكون وأن للمعنى، مالئًما اللفظ يكون أن تقتيض التي الحياة لطبيعة مخالف أنه
عيب األساليب هذه اتخاذ إن أقول: املتكلمون، فيها يتقلب التي املختلفة األطوار مرآة
حياته مع متصل تناقض يف يعيش املتكلم أو الكاتب أن عىل يدل ألنه نفسه؛ يف ُخلقي

آخر. بيشءٍ وينطق بيشءٍ يشعر وهو آخر، شيئًا ويقول شيئًا يحس فهو الواقعة،
مالئمة اللغة تكون أن يستلزم األدبي الكمال ألن أدبي؛ نقص األساليب هذه اتخاذ
من نقض وهو معارصيه، وعىل نفسه عىل للكاتب كذب ألنه خلقي، نقص وهو للحياة،
بالوجود، لها يعرتف وال شخصيته ينكر الكاتب أن من أقل عىل يدل ال ألنه أخرى، جهة
إحساسك تصف أن تستحيي ثم وتشعر تحس أن من أشد للشخصية إنكار وأي

تؤديه! ال ورضوبًا تالئمه ال أساليب الوصف لهذا فتستعري تجدهما، كما وشعورك
األشياء بني نفرق لنا فما الحياة، هذه تالئم خاصة لغة ولنا خاصة، حياة لنا
آخر؟ عٍرص يف ونتكلم عٍرص يف نعيش لنا وما املتصلة؟ األسباب نقطع لنا وما املؤتلفة؟
العصور، عرصمن يف مستعذبًا كان الرافعي األستاذ اتخذه الذي األسلوب أن أعرف
العرص هذا انقىض فإذا العرص، هذا يالئم كان ألنه مستعذبًا؛ كان إنما أنه أعرف ولكني
أسلوب أيًضا معه ينقيض أن فيجب فيه، الحياة رضوب من الناس ألف ما معه وانقىض

أنفسهم. يف يجدون ما لوصف وسيلة اتخذوه قد الناس كان الذي التعبري
يف شكٍّ من فليس — أنصار له كان إن — وأنصاره الرافعي األستاذ يقل ومهما
أخرى، بطريقٍة وكتب بطريقة، شعر وإنما كتب، كما يفكر ولم كتب، كما يشعر أنه
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تنَس وال اإلجادة، ومحاولته تكلفه الكتاب هذا يف نرى وإنما كتابه، يف هو نراه فلسنا
لصديقه الصديق يظهر أن إىل يظهر فيما يحتاج العتاب وأن صديًقا، يعاتب األستاذ أن

صلة. وبينه بينه ليس نسًجا له ينسج أن ال نفسه، وخالصة قلبه دخيلة
األديب وأسلوب فيه، نعيش الذي العرص يالئم ال ا جدٍّ قديم الرافعي األستاذ أسلوب
أني ذلك وآية أيًضا، فيه نعيش الذي العرص يالئم ال ا جدٍّ حديث الوكيل الحميد عبد طه
كثري، الغموض من بيشءٍ رسالته يقرءون حني سيشعرون القراء من كثريًا أن يف أشك ال
وحده، الكاتب بها اختص قد هللا ألن ال يحسونها، وال بها يشعرون ال أشياء أمام وبأنهم
وصف يف اتخذ قد الكاتب ألن ولكن الجمال، يلذ الناس من وكثري يحب، الناس من فكثري
يحاولون وحني يلذون، وحني يحبون حني الناس ألف ما يالئم ال أسلوبًا والجمال الحب

اللذة. أو الحب يصفوا أن
إيثار يف منا قوم ويغلو سعة، الحياة ويف فيضيِّقون القديم إيثار يف منا قوم ويغلو
لسنا يشء. كل يف الخري أساس فالقصد ذلك ومع الناس، ألف عما فريتفعون الجديد
نحن وإنما للهجرة، عرش السادس القرن أبناء ولسنا للهجرة، الخامس القرن أبناء
املستقبل وبني وبيننا متصلة، أسباب املايض وبني بيننا للهجرة. عرش الرابع القرن أبناء
نرسف فال الطبيعة، فيها وضعتنا التي املكانة بهذه نحتفظ ال لنا فما ستتصل، أسباب
أني أرى وإنما الحديث، من آنف وال القديم أمقت ال التأخر؟! يف نرسف وال التقدم، يف
ولن لنفيس، صادقة مرآة تكون أن يجب لغتي أن وأرى والحديث، القديم بني وسط
مرآة هي وإنما ا، جدٍّ حديثة أو ا جدٍّ قديمة كانت إذا لنفيس صادقة مرآة لغتي تكون

والحديث. القديم بني وسًطا مثيل كانت إذا لنفيس صادقة
تالئمنا ال ا جدٍّ قديمة فهي الفصحى، العربية اللغة عن إذن فلننرصف سيقولون:
ليست الفصحى العربية اللغة فإن ا، حقٍّ هذا ليس كال! به، ونشعر نحسه ما تؤدي وال
إذا مستحيلة الحية اللغات من كغريها هي وإنما تظنون، بحيث والجمود املوت من
ونتخذها نفهمها ألننا مستحيلة حية والتطور، االستحالة لنظام يخضعون أحياء تكلفها
نريده ما وكل عناء، وال تكلف دون بعًضا بعضنا فيفهم اآلراء، وتبادل للتخاطب وسيلة
ذلك وبني بينها يحول أن دون واالستحالة، الحياة يف سبيلها تسلك أن هو اللغة لهذه
حديث أسلوب الحياة هذه عليها يفسد أن ودون الرافعي، األستاذ كأسلوب قديم أسلوب
واحتياط دقٍة يف األدباء يصطنع أن نكره ال الوكيل، الحميد عبد طه األديب كأسلوب ا جدٍّ
هذه يؤثروا وأن األلسنة، وصقلتها االستعمال جالها التي الفصحى العربية اللغة ألفاظ
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وحسن قصد يف الكتاب يستعري أن نكره ال كما املبتذلة، الساقطة األلفاظ عىل األلفاظ
جمال ذلك يفسد أن دون وألفاًظا وأساليب معاني األوروبية الحديثة اللغات من اختيار
خالصة، قديمة ال لحياتنا، مرآة لغتنا تكون أن نريد الجملة وعىل وروعتها، العربية اللغة
الرافعي األستاذ علينا ينكر أن يمكن وماذا هذا؟ يف يشء فأي خالصة، أوروبية وال
ما وبني نجد ما بني املالءمة وحسن الصدق إىل القصد كان ومتى هذا؟ من وأصحابه
يف الكاتبون كتب لو نود أننا عىل يعاب؟ شيئًا أو ينكر ذنبًا نجد ما وصف يف نصطنع
قاعدة عىل االتفاق إىل بنا املناقشة تنتهي فقد فيه، رأيه منهم كل وأعلن املوضوع هذا
والشعر النثر يف نشهده الذي االضطراب هذا فنتقي اآلن، منذ عليها نتفق أن يحسن
أو ناقد نقدهم إذا والكتاب األدباء سخط هو منكًرا ثقيًال آخر شيئًا ونتقي وأساليبهما،

يحبون. ال بما كاتب أخذهم
حسني طه
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األدبي الذوق

وإذا حرٍّا، يكون أن أراد إذا الصحفي إليه يضطر الذي املوقف هذا حرج جدٍّا شديد
شديد املختصمني، واختصام الناقدين لنقد صحيفته فيبيح غريه، حرية يقدر أن أراد
فهم ينبغي، كما غريهم وحرية حريتهم يقدرون ال الناس ألن املوقف؛ هذا حرج جدٍّا
ما يقولوا أن يف يشء؛ كل يف الحق ألنفسهم يرون كالوا، إذا ويطففون اكتالوا، إذا يرسفون
يقولوا أن لهم فليس يشء؛ كل غريهم عىل وينكرون يشاءون، ما يسبوا أن ويف يشاءون،
ألسنة ال لسانك يكونوا أن يجب وترىض، تحب بما إال يصفوك أن لهم وليس خريًا، إال
ويذوقون، يشعرون كما ال تذوق، كما ويذوقوا تشعر، كما يشعروا أن يجب أنفسهم،
السياسة بأدعياء مرص ابتىل قد هللا ألن السياسية؛ الخصومة يف الطغيان هذا احتملنا وقد
األدبية؛ الخصومات يف منها هللا يعفينا أن نرجو وكنا الربح، إىل وسبيًال تجارة يتخذونها
كما األدب يف الناس يفتن أن إال أبى هللا ولكن مؤدبني، يكونوا أن الناس أحق األدباء ألن
أمرنا من لنا يهيئ أن هللا ولنسأل فلنصرب األخالق، يف فتنهم وكما السياسة يف فتنهم

يشء. كل يف رشًدا
يف أسلوبه عن به يدافع أن أراد الرافعي صادق لألستاذ مقال يدينا وبني هذا نكتب
اللذين الناقديِْن فوصف الخصم، واستصغار بالشتم إال الدفاع هذا له يُتَْح فلم العتب،
وحرمهما القصور إليهما أضاف ثم عقربان، بأنهما املايض األسبوع يف أسلوبه تناوال
األستاذ، وأصحاب األستاذ عىل إال واإلتقان الكمال أبى قد وجل عز هللا كأن األدبي، الفقه

يشاء. من يؤتيه هللا بيد الفضل أن مع
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ما فيه وألن نفسه، عن يدافع ألنه األستاذ، مقال ننرش أن إىل مضطرون ونحن
أن وإىل آخر، يشء والشتم يشء النقد أن إىل األستاذ يلتفت أن نحب ولكنا الرد، يستحق
بعًضا بعضهم ينقد ال فالناس األدبية، األساليب يف تغري كما أيًضا هذا يف تغري قد الذوق
لك يباح أن ينبغي وليس قرنًا، عرش أحد منذ والفرزدق جرير يتهاجى كان كما اآلن
إىل الصحيفة صاحب وتضطر االستمتاع، هذا يف فترسف الصحفية، بالحرية االستمتاع
تدفع أن عليك فيأبى الحزم يصطنع أو والسب، الشتم فينرش األدب طور عن يخرج أن
غليظه عىل وحلوه القول للني مؤثًرا مقتصًدا ومعانيك ألفاظك يف تكون حتى نفسك عن

وفجه.
الذوق أن «وهب بقوله: أخذناه حني نفسه عن دفاعه األستاذ من أعجبنا فقد وبعد،
يف جداله نطيل أن وال األستاذ ننازع أن نريد ال ولكننا بحث، الدفاع هذا ففي تغري»
األساليب ويزدرون ويتكلفونه، األسلوب يؤثرون الذين أن إىل نلفته وإنما لفظية، مسألٍة
الشبه، مواضع متجنبني مجيدين إال األساليب هذه يتكلفوا أال أحرياء ويمقتونها الحديثة
الخالف، فيه وقع ما عىل شك فيه ليس ما مفضلني ركيكه، عىل القول فصيح مؤثرين
عليها غبار ال فصيحة صحيحة أنها يعتقد كان عبارته كتب حني األستاذ أن أعتقد وأنا
مخرًجا له هللا فجعل الحريري، وإىل اللسان إىل رجع هذا إىل نبهناه فلما فيها، خالف وال
اآلن منذ وليحرص بري، ابن قال بما حظه حسن األستاذ فليهنأ يحتسب، لم حيث من

قوارير. من قديًما ال ا، حقٍّ قديًما يكون أن عىل القديم تكلف إذا
هذا بأهل يليق الذي األدب من مثلني لهما وعرض ناقديه، من األستاذ سخر ثم
يف املخلصني القديم أنصار من يكن لم لو يكتبهما كان كتابني لهما عرض العرص.
ال مثليه وأن السخرية، هذه يف يوفق لم أنه إىل األستاذ نلفت أن ويسوءنا وتأييده، نرصه
هو التي رسالته يف األستاذ كتب كما يكتبون ال فهم العرص، هذا يف الناس أذواق يصفان
وإنما ساخر، منهما هو اللتني رسالتيه يف األستاذ كتب كما يكتبون ال وهم معجب، بها
وهي ويفهمونها، بها يشعرون حلوة، سهلة صادقة أساليب العتب وغري العتب يف لهم
ونريد الفقهاء؛ لغة تكلف من بريئة الفلك، تكلف من بريئة الرياضة، تكلف من بريئة
التكلف؛ هذا كل من بريئة العرص هذا أساليب القبور، عىل القرآن يتلون الذين الفقهاء
صادقني يكونوا أن أرادوا إن ونرصها إيثارها إىل الناس وندعو وننرصها، نؤثرها ولهذا

يحسون. وفيما يكتبون فيما ا حقٍّ
موفقون أنا فرأى الجديد، األدبي الذوق عن كتبناه ما يناقش أن الكاتب أراد ثم
موفقني وغري الناس» وجمهور الكتاب بني ما به اعتربنا «إذا موفقون موفقني، غري وأنا
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مبتذل ذوق ذوقان: فللكتابة وإذن بعض»، من بعضهم األدباء بني ما به اعتربنا «إذا
الخطر جليل راٍق آخر وذوق الناس»، «جمهور مخاطبة إىل تنزلوا إذا األدباء يصطنعه

األستاذ. رأي هذا بعض، إىل بعضهم تحدث إذا يصطنعونه مقدس
بتغري يتغري ال واحد العام األدبي الذوق أن ونرى الرأي، هذا غري فنرى نحن أما
من باختالف وشدة، لينًا وتختلف ويًرسا عًرسا الرسائل تختلف وقد إليه، تتحدث من
واألدباء للعلماء العلماء يؤلفها التي للكتب ليست وأساليب لغة فللصحف إليه، تتحدث
يتحدث وأدباؤها أوروبا كتاب وهؤالء آخر، يشء الذوق واختالف يشء ذلك ولكن لألدباء،
فال األملانية، أو اإلنجليزية أو الفرنسية يف الناس جمهور إىل بعضويتحدثون إىل بعضهم
حينًا والجالء الوضوح يؤثرون وإنما القراء، باختالف يكتبون فيما األدبي الذوق يختلف
حينًا واإليماء القصد ويؤثرون الناس، ألفها ألفاًظا ويصطنعون ويسهبون فيطنبون
وروح الكتابة، هي والكتابة الذوق، هو والذوق منتقاة، ألفاًظا ويتخريون فيوجزون
الناس. لعامة يكتبون وفيما لنظرائهم يكتبون فيما هو هو فيه يعيشون الذي العرص

أنه األستاذ يرى الذي العرص هذا يف العباسيني، أيام كذلك كان األمر أن ونحسب
إىل الكتاب به يتنزل مبتذل ذوق أدبيان: ذوقان العرص هذا يف يكن فلم ممثليه، أحد
بعض برأي يذكِّرنا إرساف هذا بينهم، فيما به يتفكهون أرستقراطي وذوق الناس، عامة
باملعروف وأخذها العامة إصالح إىل وسيلة الدين يرون الذين أولئك رأي الباطنية؛ الفرق
فليست وإذن بطبعها؛ راقية بطبعها منظمة فهي الخاصة فأما النظام، عىل وحملها
وتصوم، تصيل أن العامة عىل يجب العامة، عىل حظ ما لها يباح الدين، إىل حاجٍة يف
تفسد أن من أضعف اآلثام هذه ألن اآلثام؛ وتقرتف الخمر ترشب أن فلها الخاصة أما
ويظهر الباطنية، غالة من طائفة ذهبت النحو هذا إىل بفطرتها. الراقية الطاهرة نفوسها

الدين. يف الناس أولئك مذهب األدب يف يذهب أن يريد األستاذ أن
إىل نتحدث ولهذا الناس، نفهم أن نريد كما الناس، يفهمنا أن فنريد نحن أما
الناس، بلغة أيًضا إليهم تحدثنا األستاذ أمثال األدباء إىل تحدثنا وإذا الناس، بلغة الناس
أنفسهم» «يقدرون الذين األدباء أن وهو بال، ذي يشءٍ إىل نلفته أن األستاذ لنا وليسمح
ما أن ويف أنفسهم، من يشءٍ عىل الناس يُظهرون أنهم يف يفكرون وهم إال يكتبون ال
رسائل أن يجهل ال األستاذ ولعل غًدا، عام ولكنه اليوم خاص فهو قيمته؛ له يكتبون
الذي باألديب فخليق وإذن يموتوا، أن بعد وتنرش حياتهم يف تنرش بينهم فيما األدباء
من يكون وأن الناس، هؤالء يف يفكر أن كتب، إذا الناس يقدره أن ويريد نفسه يقدر
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يذهبون ا حقٍّ واألدباء فهمه، عن الناس يعجز ال بحيث األدبي الذوق ومراعاة السهولة
الشعراء إىل هوجو» «فكتور كتبها التي الخاصة الرسائل نقرأ فنحن املذهب، هذا
بني كان ما ونقرأ الرسائل، من غريها نفهم كما فنفهمها منهم، تلقاها والتي واألدباء
هوجو» «فكتور يكن ولم عناء، وال مشقة دون فنفهمها الرسائل من و«برتلو» «رينان»
بفرنسية وال بالالتينية يتكاتبون و«برتلو» و«رينان» و«بودلري» و«فلوبري» و«المارتني»
عرش السابع القرن بفرنسية وال عرش السادس القرن بفرنسية وال الوسطى القرون
عرش، التاسع القرن وذوق عرش التاسع القرن بفرنسية يتكاتبون كانوا وإنما أيًضا،
بعض إىل بعضهم كتب أو بعض إىل بعضهم تحدث إذا العبايس العرص أدباء يكن ولم
يتحدثون كانوا وإنما األعراب، من الجفاة وأساليب والعجاج رؤبة ألفاظ يصطنعون
إىل دعونا إذا مجددين فلسنا وإذن فيه، يعيشون الذي العرص بذوق متأثرين ويكتبون
أقرب ونحن األستاذ، من العباسية السنة إىل أقرب نحن الحياة، وبني اللغة بني املالءمة

املوت. نحب وال الحياة نحب أحياء نحن األستاذ، من العامة األدبية السنة إىل
الناس يضطر وأن عودها، ويذوي اللغة تضعف أن انترصمذهبنا إذا األستاذ يخىش
تتعرض اللغة فليست األستاذ! وليطمنئ العربية، إىل العربية يرتجموا أن إىل حني بعد
وهي بينة، ذلك وآية مذهبه، انترص إذا له تتعرض وإنما مذهبنا، انترص إذا الخطر لهذا
أن إىل محتاجني وليسوا العتب، يف رسالته لهم ترتجم أن إىل اآلن محتاجون الناس أن
املقفع، وابن الجاحظ لهم يرتجم أن إىل محتاجني ليسوا نقول، ماذا رسائلنا، لهم ترتجم
الخرب ينبئوك القرَّاء َوَسِل الرافعي، صادق األستاذ لهم يرتجم أن إىل محتاجون وهم

اليقني!
لرتى موليري» «بيت وإىل باريس إىل تذهب أن فلك الناس، من بدًعا ذلك يف ولسنا
و«موليري» و«راسني» «كورنيل» لغة عناء وال مشقة غري من ويفهمون الناس يسمع كيف
الفرنيس عرش السابع القرن يف األدبي الذوق أن لك وأؤكد مرتجم، إىل يحتاجوا أن دون
نظاٍم يف وتستحيل تحيا الفرنسية اللغة ألن ذلك فيه، نعيش الذي القرن هذا يف غريه
عىل الحديثة عصورها بني متينة قائمة فالصلة وإذن تثب، وال تطفر ال فهي وهدوء،
األيام. هذه يف الحال تكون أن نريد وكذلك العباسيني، أيام الحال كانت وكذلك اختالفها،
وأن القديم، الذوق آثار من ألنها كلها العربية الكتب تدفن أن األستاذ إشفاق أما
ال أنا ذلك تقدر، وال تنثر فألفاظ القبور» شواهد من شاهد الكتب دار عىل «يوضع
أصلح حياة لها نأمل وإنما املوت، عليها نخىش وال اإلشفاق هذا العرب كتب عىل نشفق
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آثار فرنسا يف اآلن تحيا كما تحيا أن لها نأمل رأينا، انترص إذا اآلن حياتها من وأنفع
وإنما وحديثنا، قديمنا بني الصلة نقطع ال أنا ذلك «شكسبري»، آثار إنجلرتا ويف «راسني»
له يتيح ما الحديث من إليه نضيف أن عىل قديمنا من الحياة نستمد ومتانة، قوة نزيدها

األستاذ. سيدي يا وبينك بيننا الفرق هو وهذا واإلثمار، الخصب
وتحصنت إليه لجأت ثم أنقاها، وال أجملها هو ليس اللغة عصور من عًرصا أقصيت
كلها، اللغة عصور ألنفسنا فنستبيح نحن أما تتقدم، أو عنه تتأخر أن وأبيت به،
يبعث عذبًا رشابًا ذلك من فنجد الحديث؛ العرص صفو إليه ونضيف صفوها، نستخلص

والحياة. القوة فينا
إىل تلتفت أن عليك ولكن رأيك، عن وتجادل تناقش أن األستاذ سيدي يا لك
إليها يصل ما تنرش حرة «السياسة» أن واآلخر: فيه. والرفق القول لني أحدهما: شيئني؛
آسفون، فنحن الرشطان هذان يرقك لم فإن شاءت، وحيث شاءت متى الرسائل من

والسالم. كثرية، مرص يف والصحف
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العتب1 يف أسلوب حول

يرتكوا لم وخاصموه الرافعي األستاذ خاصمهم الذين األدباء ألن الحديث؛ هذا ا جدٍّ قصري
من بيشء األدباء هؤالء إىل أتحدث أن هذا مع أردت ولكني األدب، صحيفة يف موضًعا يل
بأنفسهم ويأخذوا الحلم يؤثروا أن ولألدب و«للسياسة» لهم أحب كنت قد قليًال، العتب
فأخرجهم باألذى، نالهم الرافعي األستاذ ولكن واإلغضاء، الصفح من ويشءٍ القول بلني
ويكرهون، نكره ما إىل ونحب يحبون ما األستاذ عىل ردهم يف وتجاوزوا طورهم عن ذلك
أبيح ال أني ولوال كتبوا، ما نرش من إليهم العتذرت أنفسهم عن الدفع حق لهم أن ولوال
اليوم لهم تنرش «السياسة» ولكن كثريًا، شيئًا كتبوا مما لحذفت والتشويه املسخ لنفيس
الذي املوضوع هذا إقفال من جميًعا الكتاب إىل معتذرة غًدا الشأن هذا يف جاءها ما وتتم

األدباء. يكره ما إىل النافع األدبي البحث تجاوز
ونظنه األستاذ، إىل فنعتذر ننرشها، أن نستطيع ال الرافعي لألستاذ كلمة ولدينا
غري يف ومحرريها كتابها شتم تنرش أال يف الحق «للسياسة» أن يفهم غريه ونظن يفهم،

نفع. وال فائدٍة غري ويف حقٍّ
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العتب يف أسلوب حول

«أسلوبه حول الجدال أطال فقد به، نشغل أن إال الرافعي صادق مصطفى األستاذ يأبى
أن أراد ولعله أسلوبنا، يف يجادلنا أخذ املوضوع هذا عن انرصافنا أعلنا فلما العتب»، يف
لو نود كنا نحٍو عىل نقده نتقبل ولكنا أسلوبه، نقدنا كما أسلوبنا فنقد لنفسه، يثأر
مجادلني، وال ساخطني ال متواضعني شاكرين نقده نتقبل له، الناقدين نقد بإزاء نحاه
ولسنا الزخرف، أنواع من بأنه نصفه ولسنا األساليب، من امتياًزا ألسلوبنا نزعم فلسنا
إتقانه عىل قادرين غري الكتاب أن نزعم ولسنا عصوًرا، دونه تقطعت األعناق أن نزعم
فنكتب، نشعر إنما ذلك، من شيئًا ألسلوبنا نزعم لسنا املبالغة، يف وتكلفوا بالغوا مهما
حينًا الخطأ يف ونتورط حينًا نصيب وقد أخرى، مرة الرديء يف ونتورط مرة نجيده وقد
أن الرداءة أو الخطأ مواضع إىل بإرشادنا تفضل وملن ينقد، أن النقد شاء فلمن آخر،

مشكوًرا. يرشدنا
هذه نتكلف ولسنا حديثًا، أو قديًما آخر أسلوبًا بأسلوبنا نحاكي فلسنا بعد، أما
يقدر أن األستاذ أراد فإذا اإلمالء، يف وطريقتنا التفكري يف طريقتنا هي وإنما املحاكاة،
أراد وإذا ظنه، وحسن عنايته له شاكرون فنحن كتابه يف لها ويؤرخ الطريقة هذه

معاتب. وال ملوم غري ذلك فله عنها بكتابه ويربأ يزدريها أن األستاذ
القياس يرضاها كلمة فهي مأخذ «املفزعة» يف وليس «مفزعة» بكلمة األستاذ يأخذنا
إىل الرجوع من الكلمة هذه يف األستاذ عىل أيرس املعجمات إىل والرجوع السماع، ويقرها
ما تتبع ومن املعاذير تلمس من عليه وأيرس «هب»، بعد « «أنَّ وضع يف املعجمات هذه
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وجد إذ حظه حسن له حمدنا أنا يذكر األستاذ ولعل الحريري، مناقضة يف بري ابن قال
وُمقيًال. عاذًرا بري ابن من

وكتب النحو كتب فإن مأخذ، الكلمة هذه يف وليس «مهلعة»، بكلمة األستاذ ويأخذنا
الالزمة األفعال يُِعدُّوا أن للناس تبيح يقدر ال وما األستاذ يقدر ما منها سواء اللغة
وما و«ريض» و«قعد» «قام» نعدي أن يف لنا يأذن فاهلل مطرًدا، قياًسا بالهمزة الثالثية
يحظر لم ندري ولسنا و«أغضبه»، و«أرضاه» و«أقعده» «أقامه» فنقول: بالهمزة إليها
يتشددوا أن عليهم يجب ولكن اللغة، يف يتشددوا أن للناس يحمد فقد هللا! أباح ما األستاذ
يشء اإلرساف من ا رشٍّ يكون وقد حال، كل يف رش واإلرساف للصواب، وإيثار قصد يف

ورفق. لطٍف يف إليه نلفته أن ونحب األستاذ فيه تورط آخر
نرش «ممنوع رأسه يف فكتب ينرش، أال أراد كتابًا هذه رسالته مع إلينا األستاذ كتب
يمنحه لم هللا وأن يشء، يف الخطاب أدب من ليس هذا أن يعلم فاألستاذ الكتاب»، هذا
لو أنا يعلم وهو املبتذلة، الصيغة هذه مثل وضع له يبيح ما السلطان من وال القوة من
كتابه يظل أن يف رغبته عرفنا وإنما الصيغة، هذه ذلك من منعتنا ملا كتابه نرش أردنا

الكتاب. هذا يكتم أن آثََر ِلَم نفهم لم كنا وإن فكتمناه، مكتوًما
ينذرنا فيه، جاء يشء إىل نشري أن يمنعنا ال الكتاب هذا نرش عن إعراضنا أن عىل
أن الفرزدق «زعم األستاذ: قرأ فهل أخرى، صحٍف يف بها يتناولنا قد بكلماٍت األستاذ

مربًعا.» سيقتل
زياد.» ليقتلني «تمنَّاني اآلخر: قول األستاذ قرأ وهل

وأعدهم فيه، خري ال فيما الجدال إطالة من الصحيفة هذه قراء إىل أعتذر أني عىل
اآلتي. األسبوع يف نواس أبي عن الحديث معهم سأستأنف بأني
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والجديد1 القديم

بالعبث فيها تناول ولذة، فكاهة من تخلو ال رسالة «ملنتسكيو» الفارسية الرسالة يف تقرأ
وحول والجديد القديم حول عرصه يف يتنازعون كانوا الذين األدباء خصومة واملزاح
ظهر وقد بها، ويكلفون القهوة يحبون الباريسيني أن الرسالة يف تجد واملحَدثني، القدماء
الصحف يقرءون الناس، إليها يختلف خاصة أندية أنشئت حتى بها وكلفهم إياها حبهم
كئوس إليهم وتقدم اآلخر، بعضها يف الشطرنج ويلعبون بعضها، يف األخبار ويتناقلون
فضًال فيه للقهوة أن يظهر خاص ناٍد األندية هذه وبني واللعب، القراءة أثناء القهوة
وينبه العقل يشحذ شيئًا فيها كأن األخرى، األندية يف تقدم التي القهوات من غريها عىل

انطالًقا. واأللسنة توقًدا، والذكاء نفوذًا، البصرية ويزيد الخاطر،
الناس أفصح فيه تقدم التي القهوة ويتناولون النادي هذا إىل يختلفون فالذين
رضوب اصطناع يف وأبرعهم السحر، فنون يف الترصف عىل وأقدرهم بيانًا، وأعذبهم لسانًا
ما كأعنف ويتشاتمون يتقاذفون وهم ويتجادلون، ويتناقشون يتحدثون فهم الجدال،
الصواعق وقع تقع منتقاة مختارة ألفاٍظ يف ذلك كل يتشاتمون، ما وأقبح الناس يتقاذف
حول يدور إنما الجدال هذا وكل العنف هذا وكل املناقشة هذه وكل السهام، نفوذ وتنفذ
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ال منزلة به يبلغ حتى بعضهم يُكربه سنة، ألفي منذ يعش لم أو عاش يوناني شاعر
وهم درك، دونه ليس درًكا الخسة من به يبلغ حتى بعضهم ويحقره منزلة، تعدلها
الكاتب ويغتبط عليه، هجوًما أو الشاعر هذا عن دفاًعا ويقتتلون ويتنابزون يختصمون
هذه تقوم أن قبل الشاعر هذا أماتت التي الظروف الكاتب ويحمد الشاعر، هذا ليس أنه
إن املوت من بٍرش لنالته أو لقتلته أدركها قد فلو ومكانته، اسمه حول العنيفة املعركة

املوت. من يشء هناك كان
يختصمون كانوا الذين الفرنسيني أدباء عن «منتسكيو» يتحدث النحو هذا عىل
وسخريته «منتسكيو» عبث أن ويظهر واملحَدثني، القدماء حول عرش الثامن القرن يف
لم املختصمني، هؤالء من وسخريته «منتسكيو» غري عبث وأن املختصمني، هؤالء من
القرن يف يختصمون فظلوا والجديد، القديم عن يلهياهم ولم الخصومة عن يرصفاهم
ذلك قبل من اختصموا وكما عرش، السابع القرن يف يختصمون كانوا كما عرش الثامن
قديًما، الجديد هذا أصبح ثم قديم، عىل جديد انترص حتى بعده، من اختصموا وكما
الجديد هذا انترص حتى الخصومة زالت فما آخر، جديد وحول حوله الناس واختصم

القديم. ذلك عىل
أدب، كل وحول جيل كل ويف لغة كل يف أبًدا ستستمر الخصومة هذه أن ويظهر
تأخذ وقد الحياة، من حظ فيهما يترصف الذي والجيل واألدب للغة يكون أن رشط عىل
تنشأ الذي العرص تمثل متباينة وصوًرا مختلفة أشكاًال والجديد القديم حول الخصومة
ومهما صورها، وتتباين أشكالها تختلف مهما ولكنها بها، تحيط التي والظروف فيه،
والجديد، القديم بني خصومة بها تحيط التي والظروف لها تنشأ التي العصور تختلف

الحياة. ألنها عنها منرصف وال حياة، هي حيث من الحياة إال لها مصدر ال
أول صدرت التي «الهالل» مجلة من فصل قراءة من فرغنا أن بعد كله هذا نقول
مصطفى األستاذ هو ممتع أنه مرسورين نسجل الذي الفصل هذا وكاتب الشهر، هذا
األستاذ هو آخر كاتبًا ألن األدب؛ يف القديم املذهب عن به يدافع كتبه الرافعي، صادق
األستاذ عن فصًال املايض الشهر يف صدرت التي «الهالل» مجلة يف كتب موىس سالمة
مصطفى األستاذ فيه وجعل عنيفة، مهاجمة األدب يف القديم املذهب يف هاجم الرافعي
يدفع أن من لألستاذ بد يكن فلم القديم، املذهب هذا زعماء من زعيًما الرافعي صادق
الفصلني هذين يقرأ أن من «الهالل» لقارئ بد يكن ولم عنيًفا، دفاًعا العنيف الهجوم هذا
وهل خصومتهما؟ يف العنف هذا أصل وما الكاتبان؟ يختصم فيَم يسأل ثم العنيفني،

الجديد؟ األدب أو القديم األدب يف أثر أو نتيجة الخصومة لهذه
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الخصومة هذه أبطال وأن «الهالل» مجلة من أوسع الخصومة هذه ميدان أن الحق
استقصاء يف نرسف أال لنا كان وإذا الرافعي، موىسومصطفى سالمة األستاذين من أكثر
بأن القارئ نذكر أن لنا يكون فقد العهد، به بعد ما إىل بالقارئ نذهب وأال التاريخ
«السياسة»، يف األدب صحيفة يف هي إنما األخرية األيام هذه يف الخصومة هذه مصدر
املرصيني الكتاب من وطائفة الرافعي األستاذ بني الخصومة اشتدت املايض الصيف ففي
فيها وذهب العتب» يف «أسلوب عنوان تحت «السياسة» إىل بها بعث له رسالة حول
جمال املرصيني الكتاب بعض عليه فأنكر القدماء؛ الكتاب بعض من املتكلفني مذهب
لم ثم والتنابز، الشتم إىل انتهت طويلة خصومة اإلنكار هذا حول وكانت األسلوب، هذا
هو فلسطني كتاب من أديب لكاتب «السياسة» نرشت حتى املاضية السنة تنتهي تكد
اإليجاز وحول الجديد واألسلوب القديم األسلوب حول رسالة السكاكيني خليل األستاذ
عليه فرد أرسالن، شكيب األمري هو سورية من أديبًا كاتبًا بالنقد فهيا تناول واإلطناب،
ليس العنف من يشءٍ إىل انتهت حتى الكاتبني بني املناقشة واشتدت طويًال، ردٍّا األمري
مع فعده «الهالل» مجلة يف الرافعي لألستاذ موىس سالمة األستاذ عرض ثم بقليل،
أفندي خليل األديب الكاتب إىل وأشار القديم، املذهب زعماء من أرسالن شكيب األمري

الحديث. املذهب أنصار من أنه عىل السكاكيني
من ويخطئ األدب، يف والجديد القديم بني الخصومة لهذه القريب التاريخ هو هذا
هذه قيمة عن نفسه سأل من ويخطئ غد، بعد أو غًدا ستنتهي الخصومة هذه أن يظن
العربي، األدب يف الخصومة هذه فستستمر السيئة، أو الحسنة آثارها وعن الخصومة
وستنتج نفسه، القديم العربي األدب يف استمرت وكما األخرى، اآلداب يف استمرت كما
هذا يصبح ثم قديم، عىل جديد فينترص مكان، وكل زماٍن كل يف أنتجتها التي نتائجها
االنتصار، له آن متى ينترص آخر جديد وحول حوله الخصومة وتكون قديًما الجديد

حياة. من حظ العربي واألدب العربية للغة دام ما كذلك الحال وستظل
األدب فليس نافعة، تكن لم أم نافعة أكانت سواء مرشوعة، إذن الخصومة هذه
املختلفة، العربية اآلداب من بدًعا العرصي العربي األدب وليس اآلداب، من بدًعا العربي
خليل األديبان وليختصم الرافعي، صادق ومصطفى موىس سالمة األستاذان فليختصم
املختصمني هؤالء عىل القراء نحن حقنا من أن نظن ولكنا أرسالن، وشكيب السكاكيني
لنا فيحددوا يتفضلوا أن ولني رفٍق يف إليهم نطلب وأن يختصمون؟ فيَم نسألهم: أن
لنا يظهر فقد أمرنا، ومن أمرها من بصريٍة عىل فيها نتبعهم حتى الخصومة؟ موضوع
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ذلك وآية يحددوها، أن بعد يستطيعوا لم أشياء يف يختلفون املختصمني هؤالء أن اآلن إىل
القديم»؟ «املذهب وما الجديد»؟ «املذهب ما يسأل فتجده الرافعي األستاذ مقال تقرأ أنك
وبني بينه الخصومة كانت ولو فروق، من بينهما وما املذهبني هذين يتبني أن ويحاول
أن إىل احتاج وملا السؤال، هذا نفسه كلف ملا الحدود بينة املوضوع واضحة صاحبه
السكاكيني خليل األديبني بني الخصومة يف هذا مثل وقل الطويل، الفصل هذا كل يكتب
اإلطناب أن أحدهما يرى واملساواة، واإلطناب اإليجاز يف يختلفان فهما أرسالن، وشكيب
النثر كان منذ قدًرا وأرفعهم الكتاب أكرب إليها عمد قد العربية اللغة خصال من خصلة

ذلك. يف طريقهم نتبع أن الحق فمن اآلن، إىل العربي
ينبغي فال مقامه له ولكن العربية، اللغة خصال من خصلة اإلطناب أن اآلخر ويرى
الحاجة إليه تدعو حني وإال بمقدار إال العرص هذا يف سيما وال الكاتب إليه يعمد أن
من أليس الذوق. هذا يحددوا أن دون الذوق حول جميًعا املختصمون ويدور األدبية،
األستاذ إن تقل وال منه؟ يريدون الذي وما هو؟ ما الذوق هذا حد عن نسألهم أن حقنا
وأشد نفهمه أن من أدق جوابه بأن نعرتف فنحن السؤال، هذا عن أجاب قد الرافعي
األدبي الذوق أن تعلم «وأنت الذوق: يف يقول ما إىل وانظر عليه، نظهر أن من غموًضا
الذوق هو النقد وأن فيه، الذوق أثر هو إنما يشءٍ عىل الحكم وأن فهمه، هو إنما يشءٍ يف
الكالم هذا أن نعتقد بأنا نعرتف بل الكالم، هذا نفهم ال بأنا نعرتف «… جميًعا والفهم
الحكم كان وإذا فهمه، هو إنما يشءٍ يف األدبي الذوق كان فإذا يفهم، أن شأنه من ليس
والذوق الفهم هو إنما النقد أن نفهم أن نستطيع فكيف فيه، الذوق أثر هو إنما يشءٍ عىل
والفهم فالذوق وإذن الفهم، هو الذوق أن يف رصيحة األوىل الجملة أن ذلك جميًعا؟
وإذن الفهم، هو واحد يشء هما وإنما شيئني فليسا وإذن واحد، معنى عىل يدالن لفظان
كل والذوق والحكم والفهم فالنقد وإذن الفهم، هو والنقد الفهم، آثار من أثر فالحكم
الجملة هذه نفهم لم بأننا قلنا كما نعرتف … مختلفة ألفاظ عليه تدل واحد يشء أولئك
الفهم، هو الذوق ألن فيها؛ نحكم أن وال ننقدها أن نستطيع ال فنحن وإذن نذقها، ولم
هللا شاء ما ذلك يف تدور أن وتستطيع مًعا، والفهم الذوق هو والنقد الحكم، هو والفهم

… تدور أن
ونحسبه الذوق، يف هذه نظريته لنا يوضح بأن مطالبًا الرافعي األستاذ زال فما
والفهم يشء الذوق أن إلينا يخيل أنه ذلك كثري. عناء إىل هذه نظريته توضيح يف يحتاج
كثرية أشياء تفهم فقد الفهم، هو الذوق إن نقول أن اإلرساف من وأن آخر، يشء
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أو نذوقه أن دون الرافعي األستاذ كالم من كثريًا نفهم أنا ذلك وآية تذوقها، أن دون
كثرية أشياء نذوق قد أننا فنزعم هذا من أكثر إىل نذهب أن لنا كان وربما به، نعجب
املوسيقى يذوقون الذين أن نظن فما العسري، باليشء ليس ذلك وإثبات نفهمها، أن دون
املوسيقى يسمعون الذين من املطلقة الكثرة أن نعتقد بل جميًعا، يفهمونها لها ويطربون
كما املوسيقى يفهمون ال الذهول، يشبه يشء إىل ذلك بهم وينتهي ويتأثرون فيطربون
قد مختلفان، شيئان والفهم الذوق أن ترى فأنت اإلخصائيون، املوسيقيون يفهمها
تفهم وحينما بهما، وتعجب النثر من فصًال أو الشعر من قصيدة تفهم حينما يجتمعان
فصول من فصًال تقرأ حينما يفرتقان قد ولكنهما لها، وتطرب املوسيقى من قطعة
ولكنك النثر، وتفهم النظم فتفهم املتكلفني، الشعراء نظم من قصيدة أو املتكلفني الكتاب
فتعجب املوسيقى من قطعة تسمع وحينما الشديد، السخط عليهما وتسخط تنكرهما

املوسيقي. أراد ما تفهم أن دون وتطرب
ومنها املناقشة من يشء إىل محتاجة الرأي كهذا آراء هذا فصله يف الرافعي ولألستاذ
يزعم مثًال إليه انظر الناس، إىل ويعلن ينرش أن قبل التواضع من يشءٍ إىل يحتاج كان ما
العربي واألدب اللغة يف لضعف نتيجة إال األمر حقيقة يف ليس األدب يف الجديد املذهب أن
إنما الجديد املذهب أنصار من أنهم يزعمون الذين وأن … األجنبي واألدب اللغة يف وقوة
الفرنج لغات من موفور بنصيٍب وأخذوا وآدابهم، العرب لغة من حظهم ضيعوا قوم هم
مصدر وآدابها العربية اللغة يف وضعفهم واآلداب اللغات هذه يف قوتهم فكانت وآدابهم،
للمذهب وإنكارهم الجديد باملذهب اعتزازهم وكان القول، من سخيفة فنون يف تورطهم

… أيًضا بأنفسهم الغرور ألوان من ولونًا ألنفسهم االعتذار من رضبًا القديم
الحكم، هذا يف إرسافه مصدر ولعل الحكم، هذا يف مرسف الرافعي األستاذ أن نعتقد
إنما وهو الجديد، املذهب أنصار يكتب ما فهم أخطأ أنه السابقة، نظريته صحت إن
وتستطيع الفهم، أخطأ ألنه الذوق أخطأ إنما هو أو الذوق، أخطأ ألنه الفهم أخطأ
ليس الذي الذوق حول أو الفهم هو الذي الذوق حول الرافعي األستاذ مع تدور أن
الكلل منكما بلغ وقد مًعا، فتسقطا تتعبا حتى الفهم هو ليس الذي والفهم الفهم، هو
الحكم فيحسن يحكم أن له كان فما حال، كل عىل معذور الرافعي األستاذ ولكن واإلعياء،
الحكم، يف اإلصابة فتخطئه أحيانًا والذوق الفهم يخطئه قد وهو ويذوق، يفهم أن دون
املذهب أنصار بعض أن معنا يرى وأنه اإلنصاف، من حظٍّا الرافعي لألستاذ أن ونظن
بحظٍّ وآدابها العربية اللغة من أخذوا قد الجديد، املذهب أنصار يسمون الذين أو الجديد،
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من حظهم يضيعوا أن عىل تحملهم لم وآدابها األجنبية اللغة يف قوتهم وأن به، بأس ال
يفهموا أن يستطيعون كما الجاحظ يفهموا أن يستطيعون فهم وآدابها، العربية اللغة
وليس ألنفسهم اعتذاًرا وليس ضعًفا ليس جديد ملذهٍب هؤالء فانتصار وإذن «فولتري»،
سالمة خصمه عىل ينكر األستاذ أن نظن وما فيه، تفوقوا الذي األجنبي لألدب تعصبًا
عن فيهما يحكم أن ويستطيع اإلنكليزي، األدب يفهم كما العربي األدب يفهم أنه موىس
أن نظن وما … فهًما ليس ذوق أو ذوًقا ليس فهم أو الفهم هو ذوق أو الذوق هو فهم
الفرنيس، األدب نفهم وأن العربي األدب نفهم أن نستطيع أنا نحن علينا ينكر األستاذ
… فهم دون ذوق عن أو ذوق، دون فهم عن أو وفهم، ذوٍق عن أحيانًا فيهما نحكم وأن
الجديد املذهب وأنصار الرافعي األستاذ خصوم من وغريه موىس سالمة هب ثم
ينرصون قوم فهناك وآدابها، األجنبية اللغات يف أقوياء وآدابها، العربية اللغة يف ضعاًفا
العربية اللغة من وحظهم حظ، وآدابها األجنبية اللغات من لهم وليس الجديد املذهب
أصل وما هؤالء؟ يف األستاذ رأي فما ينرشون، وما آثارهم عليه تدل موفور وآدابها
نذهب لنا ما ثم لها؟ يتعصبون وال األجنبية اللغات يجهلون وهم الجديد مذهبهم
األدب أتقن األستاذ أن يف نشك فلسنا فيه؟! وبرع أتقنه الذي املوضوع عن بعيًدا باألستاذ
بعض نفسه يناقض وهو التقليد، هذا يف وأرسف وتقليده وفهمه روايته وأحسن العربي
وكانت جديًدا، الكريم القرآن فكان والجديد، القديم عرفوا العرب بأن فيرصح املناقضة
يرصح مرة. غري العربية اآلداب وتجددت وجوهها، بعض من جديدة العباسية اآلداب
وال جديًدا مذهبًا يذكر لم وأدبائهم العرب من أحًدا أن يزعم نفسه الوقت يف ولكنه بهذا،
شعر أو التجدد، بهذا العرب يشعر أن دون مرة غري العربية تجددت فقد وإذن قديًما،

يذكروه. أن دون التجدد بهذا العرب
ذكروه وأنهم التجدد، بهذا شعروا العرب وأن مرة، غري تجددت اآلداب أن والحق
املكان هذا يف كتبنا وقد اآلن، وأصحابه الرافعي األستاذ فيه يختصم كما فيه واختصموا
الخصومة من كان ما بعض فيها فصلنا املايض العام يف طواًال فصوًال «السياسة» من
لفظة يصطنعوا لم العرب كان وإذا العباس، بني أيام الجديد وأنصار القديم أنصار بني
والجديد القديم يعرفوا لم أنهم عىل دليًال ذلك فليس القديم» و«املذهب الجديد» «املذهب
جديًدا البديع كان وهل «البديع»؟ لفظ معنى وما حولهما، يختصموا ولم يذكروهما ولم
وهل جدال؟ وال مناقشة دون قبلوه أم البديع حول الناس اختصم وهل قديًما؟ كان أم
أم آخرون، وأنكرهم قوم عنهم فريض فيه غلوا قوم والشعراء الكتَّاب من بالبديع امتاز
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العرب أن ينكر ال األستاذ كان وإذا متساوية؟ بحظوٍظ منه وأخذوا جميًعا الناس قبله
هذا لنا يعلل أن يستطيع فهل النثر، ويف الشعر يف والجديد القديم حول اختصموا
يف ضعاًفا يكونوا لم مثًال العباسيني من الجديد أنصار أن يف شكٍّ من فليس االختصام؟
وغلوهم بالجديد بتعلقهم الضعف هذا عن ألنفسهم يعتذروا ولم وآدابها، العربية اللغة
اللغة يف ضعيًفا تمام أبو أكان وآدابها؟ الغربية اللغة يف ضعيًفا نواس أبو أكان فيه،
أبو جدد فقد ذلك ومع وآدابها؟ العربية اللغة يف ضعيًفا املتنبي أكان وآدابها؟ العربية
وانترص املتنبي جدد وقد للجديد، وانترص تمام أبو جدد وقد للجديد، وانترص نواس
وسخط قوم لهم فانترص وتجديدهم؛ الشعراء هؤالء حول الناس اختصم وقد للجديد،
كانوا الذين الفرنسيني األدباء أن الرافعي لألستاذ نؤكد أن ونستطيع آخرون، قوم عليهم
يفهمون كما وآدابهما واليونانية الالتينية يفهمون كانوا والجديد القديم حول يختصمون
يؤثر من ومنهم واليونانية، الالتينية يؤثر من ذلك مع منهم وكان وآدابها، الفرنسية
فليس املحدثني، مذهب يؤثر من ومنهم القدماء، مذهب يؤثر من منهم وكان الفرنسية،
غري آخر يشءٍ عىل قائم هو وإنما تعصب، أو ضعف أو جهٍل عىل قائًما الجديد املذهب
الجديد املذهب هذا ينرصون الذين أن عىل قائم يشء، كل قبل الفهم عىل قائم كله؛ هذا
القديم، املذهب أنصار يراه ال ما ويرون القديم، املذهب أنصار يحسه ال ما يحسون
يفهموا أن يريدون الحياة، من بحظهم يأخذوا أن فرييدون يحيون بأنهم ويشعرون
الصلة يقطعوا أن دون فيه هم الذي الجيل مع يعيشون الناس، يفهمهم وأن الناس

املاضية. األجيال وبني بينهم
الخري من أن يرى فهو قليًال، ولو نناقشه أن يحسن الرافعي لألستاذ آخر ورأي
ليأخذوا جديد، من العربي األدب يتعلموا وأن جديد من يولدوا أن الجديد املذهب ألنصار
مذهبهم ينتحلوا أن من لهم خري ذلك القدماء، سبيل فيه فيسلكوا املوفور بالحظ منه
ذلك يدخلوه؛ أن حقهم من ليس ما واألدب اللغة يف فيدخلوا الجديدة، ولغتهم الجديد
أن فيجب العصور، من طويلة ولطائفٍة األعمار من للماليني ملك وهي موروثة اللغة ألن

أنفسنا. عند من شيئًا فيها ندخل أن دون ورثناها كما نقبلها
بأن ألنفسنا ونسمح الرأي، هذا يف املخالفة كل األستاذ نخالف بأننا نعرتف ونحن
أداة ونتخذها نتكلمها التي اللغة هذه يف لنا أن نزعم بأن ألنفسنا ونسمح عقيًما، نراه
ونزيد إليها نضيف أن علينا الحق من ويجعل لنا، ملًكا يجعلها حظٍّا واإلفهام للفهم
إليه دعا كلما أو واإلفهام، الفهم رضورة قضت أو الحاجة ذلك إىل دعت كلما فيها،
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جاوزناها، إذا اللغة تفسد التي العامة اللغة قواعد إال ذلك يف يقيدنا ال الفني، الظرف
أسلوبًا فيها ندخل أو جديًدا، لفًظا اللغة إىل نضيف أن يمنعني أو يمنعك أن ألحٍد فليس
أصول من أصًال يفسد أن شأنه من ليس األسلوب هذا أو اللفظ هذا دام ما جديًدا،
إليها يضيفون ألبنائها ملك اللغة وأن هذا ولوال املألوفة، طريقها عن بها يخرج أو اللغة
تتجدد التي أهلها بحاجات تفي أن استطاعت وملا وعاشت، اللغة نمت ملا فيها ويدخلون
مكان كل ويف عرص كل يف والشعراء والكتاب الظروف، وتبدل األزمنة بتجدد وتتنوع
ألفاظه فرتوج الحظ يسعده من فمنهم ويجددونها، فيها ويدخلون لغاتهم إىل يضيفون
املألوفة، اللغة من جزءًا وتصبح تشيع حتى عليها ويتهالكون الناس ويقبلها وأساليبه

أضاف. بما وال أدخل بما الناس يحفل فال الحظ هذا يخطئه من ومنهم
سوء يف يرسف أنه أيًضا ولني رفٍق يف الرافعي األستاذ إليه ننبه أن يحسن ومما
أوروبا لغة يقرأ ال أنه ذلك مصدر ولعل عليهما، الحكم سوء ويف وأمريكا بأوروبا الظن
مرسف وهو وأمريكا، أوروبا عىل الحكم يف يخطئ فهو يتذوقها، وال يفهمها وال وأمريكا
تسفل ومن مذهبًا، الرقاعة ومن مذهبًا، الغفلة من وأمريكا أوروبا يف «أن يظن حني
«… مذهبًا املذهب غري ومن مذهبًا، شذوذ كل ومن مذهبًا، الجنون ومن مذهبًا، الشهوات
من بلغتا قد ولو يظن، بحيث السوء من وأمريكا أوروبا فليست ذلك، يف مرسف وهو

هللا. بالد من غريهما عىل التفوق لهما كان ملا الحد هذا السوء
يشء هو وإنما جديًدا، شيئًا ليس وأمريكا أوروبا يف وتنوعها املذاهب اختالف إن ثم
الديانات عرف قد اإلنسان إن نقول: أن ويرسنا فكر، ومنذ تحرض منذ اإلنسان عرفه
املذاهب، اختالف عىل تقيض أن الديانات استطاعت فما أيًضا، فكر ومنذ تحرض منذ
الخري فيه إنسان اإلنسان وإنما الديانات، عىل يقيض أن املذاهب اختالف استطاع وال
حد ال التي اإلباحة فيه الرذيلة، وفيه الفضيلة فيه اإللحاد، وفيه اإليمان وفيه الرش، وفيه
كل مشفق القديم املذهب أنصار من كغريه الرافعي واألستاذ الشديد، التحرج وفيه لها
ينالهما أو رش الجديد املذهب من يصيبهما أن اإلسالم وعىل الكريم القرآن عىل اإلشفاق

ضيم.
روعه؛ من ونهدئ األستاذ عىل نهوِّن أن تجدي ال التي واإلطالة السخف من ونظن
يف املتشددين الجديد املذهب أنصار من ونحن أننا، ونظن اإلشفاق، هذا إىل يدعو ما فليس
ويذوقونه، وأصحابه األستاذ يفهمه كما ونذوقه الكريم القرآن نفهم أن نستطيع نرصه،
أصولها من يغري وال عنها الناس يرصف وال اللغة يقتل ال الجديد مذهبنا أن ذلك
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ذكر فقد والنمو؛ الحياة ذكر ومن نامية، حية اللغة تكون أن يريد وإنما وقواعدها،
أم ذلك أريض سواء الجديد، املذهب أنصار من فهو به وآمن التطور ذكر ومن التطور،

أنكره.
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والجديد القديم

هذه مثل من نفرغ أن إىل سبيٍل من وهل والجديد، القديم مسألة من نفرغ أن نريد
إذ حية؛ ألنها وتالزمها الحية، األمم تالزم مسألة أنها مىض فصٍل يف رأينا فقد املسألة؟
وكان حال، إىل حاٍل من انتقاًال بطبيعته التطور وكان تطوًرا بطبيعتها الحياة كانت
بد للجديد فليس زائل، وقديم طارئ جديد بني للخالف موجوًدا نفسه االنتقال هذا
يزول أن قبل يجاهد أن من بد للقديم وليس بالحياة، ويستأثر ليظهر يجاهد أن من
بني وجهاد وجديد، قديم فهناك حياة هناك دامت فما النفوس، عىل سلطانه ويفقد
إىل الحياة بحكم مضطرون أننا وكما للجديد، وأنصار للقديم وأنصار والجديد، القديم
بني الخالف نحتمل أن إىل نفسه التطور بحكم مضطرون فنحن للتطور، نخضع أن
نرجو ما كل أو نستطيع ما وكل إلرشاقها، يبتسمون والذين الشمس مغرب يبكون الذين
البكاء يرصف فقد للمستقبل، ابتسام أو املايض عىل بكاء يف حياتنا ننفق أال هو إنما

املستقبل. بآمال نحيا أو املايض برتاث ننتفع أن عن واالبتسام
نرصهم يف مخلصني ليسوا القديم أنصار إن أي أنصار؛ للقديم ليس أن أعتقد أكاد
القوم هؤالء أن ذلك ينرصونه، أنهم يظنون حني أنفسهم يخدعون إنهم أو للقديم،
الحياة بلذات استمتاًعا الناس أقل ليسوا أنهم وثق الناس، من غريهم يحيا كما يحيون
فهم وإذن لني، من فيها ملا واستعذابًا بشع، من فيها ملا استبشاًعا الناس أقل وليسوا
يحيون فهم عليه، ويحرصون القديم يبكون حني صادقني يكونوا أن إما اثنتني: بني
ذلك من يشء يف لهم يكون أن دون آالمها ويحتملون بلذاتها ويأخذون كارهني حياتهم
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من ترحم ال وكيف واإلشفاق، والعطف بالرحمة خليقون فهم كذلك كانوا فإن رأي،
وحرصهم للقديم حبهم يف صادقني يكونوا أال وإما راغًما؟! ويألم راغًما ويلذ راغًما يحيا
ال فيما القول وإطالة الخالف إثارة وفيم والعجيج؟ الضجيج هذا ففيم وإذن عليه،
ومعانيها ألفاظها يف اللغة عىل مقصورين ليسا والجديد القديم أن ذلك يفيد؟ وال يغني
الحياة مظاهر من غريها يتناوالن كما اللغة يتناوالن هما وإنما وتراكيبها، أساليبها يف أو
يمس فيما العنيف يشبه تراه وال عنيًفا الجهاد ترى ال أنك وغريب واملادية، املعنوية
أنصار ويمقتون القديم نرص يف يرسفون الذين إىل طلبت أنك فلو املادية، الحياة مظاهر
أجدادهم يأكل كان ما نحو عىل ويجلسوا ويرشبوا يأكلوا أن بالكفر، ويصفونهم الجديد
إنكاًرا، إال منهم سمعت ملا ويجلسون ويلبسون يرشبون كانوا ما نحو وعىل قرون منذ
يزالون ال الذين أولئك القديم أنصار بني أرى أن أريد ولقد ازوراًرا، إال منهم رأيت وملا
حصرٍي عىل جلسوا وقد والفخار النحاس من واألكواب الصحاف يف ويرشبون يأكلون
من الحديثة الحضارة لهم أتاحت ما بكل يستمتعوا أن وأبوا رفًضا، الكرايس ورفضوا
أشك ولست رؤيتهم، من يائس ولكني هؤالء، أرى أن أريد الربيئة، واللذة الرتف أدوات
من الحضارة اخرتعت ما بأحدث الخاصة حياتهم يف يستمتعون من بينهم من أن يف
باليشء إال إليه الدعوة يف امللحون الجديد أنصار ذلك من يظفر ال حني عىل األدوات، هذه
فهم كارهني أم راضني بالجديد يستمتعون القديم أنصار أكان علينا وسواء القليل،
سواء مضطرون، فهم اللغة، يشبه وما اللغة يف النحو هذا عىل واألمر به، يستمتعون
مضطرون وهم الناس، ليفهمهم بلغتهم الناس إىل يتحدثوا أن إىل يريدوا، لم أم أرادوا
يحاورون أو يشرتون أو يبيعون حني نحسبهم وما ليفهموهم، الناس لغة يسمعوا أن إىل
لضحك إذن والعجاج، رؤبة وأشباه والعجاج رؤبة أساليب يصنعون األعمال من عمل يف
لتجاوزه بل منهم الناس ضحك عند أمرهم وقف ملا وإذن واملحاور، والشاري البائع منهم
والجديد القديم عن بعدولهم لك ضمني وأنا عليهم، أغراضهم وفساد منافعهم ضياع إىل

للفساد. وأغراضهم للخطر منافعهم تتعرض حني
عليك قصصت فقد ذلك، من ليشءٍ املثل رضب يف نتكلف أن إىل حاجٍة يف ولسنا
إىل هللا رحمه املهدي الشيخ األستاذ تالميذ يضيفها كان التي «الخرسوس» أحدوثة مرة
وذكر له فرسه األستاذ أن ولوال «الخرسوس»، يفهم لم الرشاب بائع أن ورأيت أستاذهم،
ساقيًا يجد حتى الظمأ آالم يحتمل أن إىل والضطر رشب، ملا السوس وعرق الخروب

الترصيف. رضوب من إليه وما النحت بفن خبريًا
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أصحابه إليه يقصد البدع، من نوًعا كان وربما التكلف، من رضب إذن القديم نرص
القديم ينرصون الذين أولئك فأما الناس، من طائفة أللباب واختالبًا وتجمًال تزينًا
القدماء حياة فيحيون القول يف ينرصونه كما العمل يف وينرصونه واعتقاد، إيمان عن

!… ظاهًرا أثًرا لهم أجد أن دون عنهم أبحث فإني سريتهم؛ ويسريون
ومصدر القديم، عىل وبكائهم الجديد من إشفاقهم يف مخلصني قوًما هناك أن عىل
تخيفهم األلفاظ هي وإنما بينهما، الصلة وال القديم وال الجديد يفهمون ال أنهم إخالصهم
ال وهؤالء هذه، من وينفرون تلك إىل فيحنون متناقضة، عواطف نفوسهم يف وتبعث
يعلمون حني مطمئنون أنهم إال نحسب وال وجهه، عىل األمر لهم يبني وإنما يناقشون،
جديًدا. خلًقا العالم يخلق أن أو األرض غري األرض تبدل أن يريدون ال الجديد أنصار أن
غريها دون اللغة الفصل هذا يف والجديد القديم بني للعالقة تفسرينا موضوع وليكن
ومن هي؟ ملن نفسها، اللغة هو عنه نسائل أن نحب يشء وأول الخالف، موضوعات من
قوم دون لقوم ملًكا اللغة تكن فإن أغراضه؟ يف ويرصفها بها ينتفع الذي ومن واضعها؟
أصحاب هم وحدهم القوم هؤالء أن يف شكٍّ من فليس جماعة؛ دون جماعة عىل ووقًفا
يقلدهم أن إال له فليس غريهم فأما ومذاهبهم، أغراضهم يف اللغة هذه يرصفوا أن يف الحق
لغات من لغة يصطنع حني املرصي إىل أترى للتجديد، وال للخالف يتسع ال تقليًدا ذلك يف
وإنما وأساليبها، أشكالها يغري أن وال منها ينقص أن وال فيها يزيد أن له ليس العرب
يف الترصف من املرصي حظ أن أفتظن أهلها، مذهب كله ذلك يف يذهب أن عليه الحق
أخطأنا أننا إلينا يخيل نقول؟ ماذا الفرنسية؟! اللغة يف الترصف من كحظه العربية اللغة
أن نعلم فنحن سبيًال، التشبيه إىل نجد ال ألننا نخطئ أن إىل مضطرون ونحن التشبيه،
فأتقنوها وشعرهم لنثرهم لغة الفرنسية اصطنعوا األجانب والشعراء الكتاب من كثريًا
أهلها، حقوق من أقل ليست حقوًقا فيها ألنفسهم واستباحوا املجيدون، أهلها أتقنها كما
قبلوه وإنما ذلك الفرنسيون ينكر ولم ابتدعوها، وأساليب اخرتعوها ألفاًظا إليها فأضافوا
من أقل العربية اللغة يف املرصي حق أن أفتظن شائًعا، متاًعا لهم واتخذوه به وانتفعوا
ولكنا السماء، وحي يُبَدَّل ال أنه نفهم الفرنسية؟ اللغة يف والشعراء الكتاب أولئك حق
اإلنساني، االجتماع ظواهر من ظاهرة هي وإنما السماء، وحي من ليست اللغة أن نعلم
تتكلمها، التي األمة وضعها يف اشرتكت وإنما بعينها، جماعة وال بعينه فرد يضعها لم
جماعة أو أفرادها من فرد لكل تعني أن تستطيع أن ودون وضعتها، متى تعلم أن دون
تالحظ أن من بد فال كذلك األمر كان وإذا وأساليبها، ألفاظها من حظٍّا جماعاتها من
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أمًرا اللغة تجدد يجعل كالهما مختلفني، شيئني وأساليبها ومعانيها ألفاظها اللغة: يف
تكوين يف قويٍّا أثًرا بها تحيط التي والظروف وحاجاتها األمة لنفسية أن األول: محتوًما؛
فإذا والظروف، والحاجات النفسية لهذه أثًرا إال األمر حقيقة يف ليست اللغة وأن اللغة،
عند َفِقْفَها وظروفها وحاجاتها األمم بنفسية فابدأ تتطور وال اللغة تتجدد أال أردت
يف ويرصفونها اللغة يتكلمون األفراد أن الثاني: تريد. ما لك يتم تعدوه ال معني حدٍّ
الفرد خضوع يكن ومهما الفرد عىل الجماعة سلطان يكن ومهما وحاجاتهم، أغراضهم
من غريه عن به يمتاز الشخصية من حظ فله مجموعها، يف شخصيته وفناء للجماعة
وحظوظهم األفراد باختالف وضعًفا قوة يختلف الذي الشخصية من الحظ ولهذا الناس،
يصف أن املجيد الكاتب أو الشاعر تكلف أن لك فليس اللغة، يف أثره العقيل الرقي من
أن العالم تكلف أن لك وليس الناس، عامة من رجل يصفها كما وحسه وعواطفه شعوره
وبني اللغة بني تحول أن أردت فإذا الناس، عامة يتكلمها التي اللغة بنفس علمه يصف
الحس يف جميًعا الناس يستوي حتى ا تامٍّ محًوا َفاْمُحَها األفراد بشخصية فابدأ التجدد
التطور من الجماعة حرمان لك وتم املساواة هذه لك تمت فإن والشعور، والفهم والذوق
هذا أن تعلم ولكنك تجاوزه، إىل سبيل ال الجمود من حدٍّ عند اللغة وقوف لك فسيتم
الفلك دورة تقف أن استطعت إذا إال بعضه إىل تصل أن تستطيع لن وأنك ميسور، غري
للجماعات، بذلك سلمت كما التطور يف بحقها للغة فسلم وإذن والنهار، الليل واختالف
يجدونه، كما الشعور عن ويعربوا يرونه كما اليشء يصفوا أن يف بحقهم لألفراد وسلم

اللغة. بتجديد تؤمن أن عىل مكره فأنت بذلك لهم سلمت وإذا
واستقرار، ثبات كل اللغة حرمت فقد الحد هذا إىل معك ذهبت إن ولكني ستقول
مرسف ولكنك وغدها، ويومها أمسها بني الصلة وقطعت متصل، تجدد بأنها وقضيت
فراغ، الحياة أجزاء بني وليس اتصال، فالحياة تطور الحياة أن فكما اإلشفاق، هذا يف
كانت ملا ذلك ولوال ثبات، وفيها حركة ففيها يشء، إىل يشءٍ من انتقال هي وإنما
يشء كل ففي وإذن الفردية، شخصيتهم لألفراد كانت وملا االجتماعية، شخصيتها لألمم
أحدهما: اآلخر؛ بدون ألحدهما قوام ال مختلفان عنرصان االجتماعية األشياء هذه من
أو األمم من ألمٍة الصالحة الحياة وقوام التطور. عنرص واآلخر: االستقرار، عنرص
فإذا العنرصين، هذين بني الصحيح التوازن هو إنما االجتماعي مظهرها من مظهر
والثورة ثائرة فاألمة التطور عنرص تغلب وإذا منحطة، فاألمة االستقرار عنرص تغلب
هذين اعتدال عىل املستقر النظام مقامه ليقوم يزول كالهما عرض، واالنحطاط عرض،

العنرصين.
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أردنا إذا منه بد ال جديد وفيها اللغة، تبقى أن أردنا إذا منه بد ال قديم إذن اللغة يف
من ليس الحياة، من النوع هذا إال يريدون ال واألدب اللغة يف الجديد وأنصار تحيا، أن
ال التي بالحروف األفعال تعدي وأن وترصيفها اللغة اشتقاق تفسد أن يشء يف الجديد
إصالًحا وليس تجديًدا ليس ذلك كل التشبيه، ورضوب املجاز نظام تقلب وأن تالئمها،
من له كرًها بأقل الجديد أنصار ليس وتشويه، مسخ هو وإنما لها، ترقية وال للغة
تشعر أن دون أمامك الحياة تتغري أن يشء يف الصالح القديم من وليس القديم، أنصار
األشياء تكثر أن يشءٍ يف الصالح القديم من وليس اللغة، وبني بينه تالئم أو التغري بهذا
إال باسمها تنطق أن تستطيع فال ساعة، كل يف بل يوم كل يف تصطنعها التي املستحدثة
الصالح القديم من ليس ثم القديمة، اللغوية املعاجم يف ورد عربيٍّا اسًما لها وجدت إذا
تصفه أن تستطيع فال القدماء، من غريك يشعره يكن لم الذي الشعور تشعر أن يشءٍ يف
وإىل وتفسده، شعورك تمسخ أن إىل هذا فيضطرك القدماء، يصفه كان ما نحو عىل إال
ليس ثم النفاق، من رضبًا تنظم أو تكتب ما يكون أن وإىل لنفسك، مرآة لغتك تكون أال
فال الجمال، وصف يف القدماء سبل بسلوك نفسك تأخذ أن يشءٍ يف الصالح القديم من
جديًدا. شيئًا الفنون هذه إىل تضيف وال عرفوا، ما إال والنثر الشعر فنون من تعرف

إىل السبيل وجدت إذا تمثيلية قصة أضع أن يمنعني الذي ما أعلم أن أريد ولقد
للعرب عهد ال فنٍّا العربي األدب يف أدخلت بأني يومئذ القديم أنصار عيلَّ يحكم وهل ذلك!
أنظم أن يمنعني الذي ما أدري ولست وآدابهم؟! لغتهم وإىل العرب إىل فأسأت به األولني
يف العرب سلكه الذي غري مسلًكا نفسه الغنائي الشعر يف أسلك أو قصصية قصيدة
العرب مناهج خالفت قد بأني فعلت إذا القديم أنصار عيلَّ يحكم وهل األوىل! عصورهم
الدين وعرَّضت وعرَّضتها وأهلها اللغة إىل فأسأت عهد به ليس ما أدبهم إىل وأضفت
والجديد القديم مسألة يضعون الذين أن ترى فأنت خطر! فوقه ليس الذي للخطر معها
وحدها األلفاظ تتناول ال فهي ا، جدٍّ ضيق موضٍع يف املسألة هذه يحرصون البحث موضع
عىل القول فنون كلها هذه مع تتناول وإنما واملعاني، واألساليب األلفاظ تتناول ال وهي
ولكن نشوهها، وال نفسدها فال العامة ونظمها اللغة بقواعد نحتفظ أن علينا اختالفها،
اللغة هذه نخضع أن فلنا وإذن نجد، وما نفوسنا لوصف أداة اللغة هذه نتخذ أن لنا
لوصف صالحة أداة تكون أن من يمكنها ما املرونة من نمنحها وأن نجد، وملا نشعر ملا
اللغة، ننصف وأن أنفسنا ننصف أن نستطيع وحده النحو هذا وعىل نجد، وما نشعر ما
هذا يف والكذب النفاق إىل نضطرها وال تجد، عما التعبري نحرمها فال أنفسنا ننصف
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االضطراب إىل نضطرها وال والجمود، االنحطاط إىل نضطرها فال اللغة وننصف التعبري،
هذا مثل يف يجدوا أن اللغة يف القديم أنصار يستطيع كيف أدري ولست واالختالط،
اللغة إىل اإلساءة بتعمد أصحابه أخذ إىل وسيلة فيه يجدوا أن أو القول، من بدًعا النحو

والدين!
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قرن نصف منذ الرسمية لغتنا

التي اآلثار هذه من أدبيٍّا أثًرا وال دعابته، وال نواس أبي ظرف الحديث هذا يف تجد لن
أعظم كان وربما وخطره، قيمته له شيئًا فيه ستجد ولكنك إليك، فيها أتحدث أْن تعودت
ا، جدٍّ قريب من ويمسنا يمسنا ألنه ذلك ودعابته؛ نواس أبي ظرف من خطًرا وأجلَّ قيمة
من أخرى، ناحية من يمسنا فهو وحدها؛ الرسمية اللغة حيث من يمسنا أنه تظن وال
الحجاز، لغة عن يوم ذات حدثتك ولقد املرصية، باآلثار والعناية املرصية اآلثار ناحية
نموذًجا خالف من مرص وبني بينه فيما الهاشمية الجاللة صاحب منشور واتخذت
لهذه نموذًجا وأتخذ الرسمية، نحن لغتنا عن فأحدثك اليوم أما الحجازية، اللغة لهذه
ناظر عن الثاني وصدر باشا، سعيد مرص أمري عن أحدها صدر ثالثة، نصوًصا اللغة
النصوص، هذه أفرس ولست بالقاهرة، القبطية البطركخانة عن الثالث وصدر خارجيته،
اآلن، الرسمية لغتنا قطعته الذي البعيد بالشأو وتشهد نفسها تفرس فهي عليها، أعلق وال
وأدباءنا كتابنا وتدعو بذلك تشهد الفساد، من والرباءة الرقي يف وسوئها، ضعفها عىل
يف املرصية الحكومة دواوين عن يصدر ما يقرءون حني والغيظ السأم يملكهم أال إىل
آيات من يكون قد األيام هذه يف املرصية الحكومة دواوين عن يصدر ما فإن األيام، هذه
أْن قبل أحب ولكني قرن، نصف منذ عنها يصدر كان ما إىل بالقياس العربي البيان

موضوعها. تعرف أْن النصوص هذه تقرأ
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روما من ونال ،١٨٣٠ سنة طهطا يف ولد قبطي، مرصي عالم كابس بك مرقس
أْن يريد وكان مرص، إىل وعاد ١٨٥٧ سنة الدينية والعلوم الفلسفة يف الدكتوراه شهادة
١٨٦٣ سنة فعني املدنية، بالحياة واشتغل هذا عن عدل ولكنه كاثوليكيٍّا، قسيًسا يكون
العمل هذا اعتزل ثم اآلثار، عن للبحث ومفتًشا بوالق يف املرصي باملتحف مساعًدا أمينًا
العلمي باملجمع عضًوا وكان ،١٩٠٥ سنة تويف ثم املال، بيت تصفية يف وعمل ١٨٧٥ سنة
الحديث. هذا غري يف لها نعرض قد والقبطية، الهريوغليفية يف قيِّمة آثاًرا وترك املرصي
من فيها ما عىل ويطلع األديار يزور أْن أراد املرصي املتحف يف للعمل اختري فلما
الخارجية ناظر إىل األمر فصدر األمري، عند ذلك يف «مريت» له وسعى واآلثار، الكتب
ونظار األقاليم مديري إىل منشور األمري من صدر ثم البطركخانة، إىل ذلك يف يتكلم بأن
هذا يعينوا أْن إليهم يطلب النيلية، السفن عىل واملرشفني الحديدية السكك محطات
النصوص، هذه وإليك اآلثار، عن البحث من به ُكلَِّف بما القيام عليه وييرسوا املفتش
كان فيها وتفوقهم املرصية باآلثار املرصيني عناية أنَّ منها وتبني وتدبر واضحك، فاقرأ
أسميه ال الذي الصديق هذا إىل بالشكر معي تقدم ثم اآلن، لهما ليس شأن حني منذ لهما

الثالثة. النصوص بهذه «السياسة» عىل تفضل والذي

حسني طه

ومأمور الحديد، السكة محطات ونظار وبحري، قبيل األقاليم مديرون إىل إعالن (١)
النيل: بحر وابورات

عىل االطالع لرضورة األنتيقة؛ مأمور بمعرفة انتخابه جرى كابيز مسيو رافعه
والديورة النيل، شاطئ عىل الكائنة القبطية بالديورة املوجودين واآلثار الكتب
صدور الخارجية ديوان بواسطة التمس إليه املومى واملأمور بالصحراء، التي
الكفاية واألنفار للمشاالت يلزم وما الجمال، من يلزم ما بإعطاء لدنا من إعالن
ملا تعيينه إرادتنا وافق وحيث لها، املتوجه املأمورية هذه عىل مساعدته ألجل
لتوصيله ركائب؛ أو أنفار أو جمال من املديريات من يلزم ما وأعطاه ذكر،
— وبحري قبيل — املرصي بالقطر يقصدها التي الجهة إىل جهٍة أي من
من قائم وابور ويكون املأمورية هذه لزوم من جهة قاصًدا كان إذا ثم
هذا أصدرنا فقد وتوصيله، نزوله فيجري البحر، أو الحديد السكة وابورات
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داخل بها يمر التي الجهات يف بموجبه األجري االعتماد بيده له وعطي اإلعالن
إرادتنا. اقتضته كما الحكومة،

ختم
سعيد محمد
٥٧ سايرة نمرة ،٧٨ سنة جا ٤

٢٣ تاريخه خارجية أمور ناظر الباشا أفندم سعادة من وارد أمر صورة (٢)
األقباط: بطرخانة وكيل إىل خطابًا ٣٠ نمرة ١٢٧٨ سنة

الخديوي النعم َويلِّ أفندينا سعادة طرف من املعني التاريخية اآلثار مدير أنَّ
مشاهدة ينبغي املصلحة اقتىض بحسب أنه الخديوية لألعتاب أنهى األعظم،
رئاسة الطائفة إىل التابعة املرصي، بالقطر املوجودة القبطية الديورة كافة
االطالع ألجل بالصحراء؛ أو املبارك النيل بحر شواطئ عىل كان إْن جنابكم
صدر إليه، املومى التماس عىل وبناءً القديمة، واآلثار بها املوجودة الكتب عىل
تحرروا أْن لكي الخصوص؛ هذه عن محبتكم بمكاتبة السامي النطق لنا
مسيو إىل يرخصوا أْن الديورة، رويسا لكافة عمومية إعالنات طرفكم من
التي القديمة واآلثار الكتب عىل باالطالع املأمورية لهذه تعني الذي كابيز
لطرف بوصوله نؤمل لجنابكم، تحريره اقتىض فلذا رياستهم؛ بالديورة توجد
بمكاتبة لطرفنا وترسلوها الالزمة، اإلعالنات بتحرير يلزم من تأمروا محبتكم،
جنابكم يف ومأمولنا املأمورية، هذه يف املعني إىل توصلها ألجل محبتكم؛ من

الكريم. لألمر اتباًعا وقت أقرب يف ذلك نجاز

ريس امللك عبد القمص املكرم جناب إىل مرص بمحروسة املرقسية البطرخانة من (٣)
أسيوط: بمديرية قسقام بجبل باملحرق املعروف العدوي دير

خارجية أمور ناظر الباشا أفندم سعادة من وارد أعاله صورته املحرر األمر
اآلثار عن البحث جهة من السنية اإلرادة به تعلقت عما البطركخانتيك، إىل
كافة عىل ملروره أكابيز املسيو بتعيني السامي النطق صدر وأنه التاريخية،
األمر حواه ما عىل باطالعكم بهم يوجد ما عىل واالطالع القبطية، األديورة
اإلرادة به تعلقت ما نفاذ واجب فرض أنه وحيث الكيفية، تفهمون إليه املشار
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حرضة بقدوم لكي لكم إعالنًا البطركخانة من هذا تحرير فاقتىض الداورية
التبجيل واجبات وتقديم اإلكرام بمزيد تقابلوه طرفكم لجهة إليه املومى املسيو
عليه االطالع أراد ما وكل بطرفكم، الدير محالت عىل معه وتمروا واالحرتام،
الغرض كون ومن تمنع، بدون يرغب بحسبما عليه تطلعوه كتب أو وآثارات
يصري ما عىل مطالعته بعد فمن األمر كمنطوق فقط واملعاينة االطالع هو
ذلك يف تبذلون األمل وإنما كان، كما بمحله وحفظه إعادته يصري عليه االطالع
شاكر يعود حتى نجازه يلزم فيما جدكم ساعد عن وتشمروا جهدكم غاية
معاذ ملالمتكم يوجب طرفكم من قصور يحصل أْن واملحذور مرآكم لحسن

تعاىل. هللا
ختم
بمرص املرقسية البطركخانة من
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املهدي محمد الشيخ

كهذا اليتم من شيئًا األساتذة فقد يف بأن لتشعر الوفاء من حٍظ عىل تكون أْن يكفي
والبنوة األبوة من شيئًا وتلميذه األستاذ بني الصلة يف ألن اآلباء؛ فقد يف الناس يجده الذي
تالميذ رأينا ولقد التلميذ، نفس يف تأثري من لألستاذ ما باختالف وضعًفا قوة يختلف
مرص شباب من كثري يحزن أْن عجيبًا فليس له، حد ال حبٍّا وأحبوهم بأساتذتهم فتنوا
هو شديًدا، ميًال إليه ويميلون يحبونه كانوا لهم أبًا فقدوا ألنهم األسبوع؛ هذا وشيوخها

هللا. رحمه — املهدي محمد الشيخ األستاذ
من وأنه يحصون، يكادون ال تالميذه أنَّ أعرف ولكني حياته، تفصيل أعرف لست
ويف الجامعة، ويف العلوم، دار يف علم فقد الحارضة، املرصية الحياة يف أثًرا األساتذة أبعد
فروًعا وتناولوا مرص، أقطار يف تالميذه وانترش طواًال، أعواًما الرشعي القضاء مدرسة
يعلمون الذين سيما وال — املعلمني من ا جدٍّ فكثري والعملية، العلمية حياتنا من مختلفة
الرشعيني واملحامني القضاة من ا جدٍّ وكثري األستاذ، عىل درسوا — وآدابها العربية اللغة
يف دروسه إىل اختلفوا املوظفني وغري الحكومة يف املوظفني من ا جدٍّ وكثري عليه، درسوا
وكل دروسه، من واستفاد باألستاذ، تأثر هؤالء وكل قصريًا، أو طويًال زمنًا الجامعة

األستاذ. عن أخذ ما يستغل أْن ويف استطاع ما ينتفع أْن يف اجتهد هؤالء
اآلداب دروس من التلميذ نفس يف أثًرا أظهر الدرس أنواع من نوًعا أعرف ولست
النظم ألوان من لون أو األدب فنون من بفن يُعنى التلميذ يكاد فال اختالفها، عىل
كان وربما أيًضا، العملية حياته يف بل وتفكريه حديثه يف ذلك أثر يظهر حتى والنثر
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آداب والذوقية العقلية حياتنا يف أحدثت ما بدرس باحث يختص أْن املمتع اللذيذ من
العرص هذا يف مفصًال درًسا بدرسها عنينا منذ والعباسيني واإلسالميني الجاهليني العرب
إذا الظهور كل ظاهًرا نجده أْن نستطيع ونحن ذلك عن البحث نتكلف لنا وما الحديث،
سنة، أربعني أو ثالثني منذ املرصيون والشعراء الُكتَّاب وينشئه يكتبه كان ما بني قارنا
اآلداب درست أْن بعد فيه نعيش الذي العرص هذا يف والشعراء الُكتَّاب وينشئه يكتبه وما
ما إىل بالقياس الخطر جليل ولكنه شديًدا، نقًصا ناقًصا يزال ال درًسا القديمة العربية
وقبل القضاء، ومدرسة والجامعة العلوم دار تنشأ أْن قبل اآلداب بهذه علمنا عليه كان

الثانوية. املدارس يف اآلداب دراسة تدخل أْن
هذا بها يمتاز التي الرقي رضوب من كغريه والنثر الشعر رقي ولكن ستقول:
مقتنع ألني ذلك؛ يف أجادلك ولست العربية، اآلداب درس عىل مقصوًرا ليس العرص
أْن من وأظهر أعظم الرقي هذا يف العربية اآلداب حظ أنَّ يف تجادلني لن ولكنك به،
العالية املدارس يف سيما وال العربية، اآلداب فأستاذ الجدال، أو للشك موضًعا يكون
وكان املرصي، الشباب تكوين يف قلنا كما األثر بعيد والجامعة، والقضاء العلوم كدار
أنَّ ولوال جميًعا، الثالثة املعاهد هذه يف أستاذًا — هللا رحمه — املهدي الشيخ األستاذ
السياسية باألزمة األيام هذه يشء كل عن شغٍل يف ومنازلهم طبقاتهم اختالف عىل الناس
إال به يشعر أْن دون مرَّ كما — هللا رحمه — األستاذ موت مرَّ ملا إليها، وما واالنتخابات
التوازن اختالل من قليل غري شيئًا أحدثت السياسية األزمة هذه أنَّ لوال نعم! قليل، نفر
عىل األستاذ تالميذ من والشعراء الُكتَّاب سكت ملا الفردية؛ حياتنا ويف العامة حياتنا يف
األستاذ كان فقد يخشونه، وال ينتظرونه يكونوا لم حني بهم نزل قد العظيم الخطب هذا
عاجله، الذي املوت هذا عليه يخىش أحد كان ما بحيث والقوة الصحة من مهدي الشيخ

شديًدا. وحزنًا مربًحا أمًلا وأبناءه تالميذه وأورث الحياة، هذه آالم من فأراحه
كان ُقْل أو أديبًا، كان وإنما شاعًرا، يكن ولم كاتبًا، مهدي الشيخ األستاذ يكن لم
الصدق، من قريبة صورة الكلمة هذه يف منه أترك أْن أريد ولقد األدب، أساتذة من أستاذًا
ليس املقام هذا مثل يف املؤرخ عمل بأن وأشعر راثيًا، وال مداًحا ال مؤرًخا أكون أْن أريد

السهل. باليشء
الجديد، أنصار من يكن لم ولكنه القديم، أنصار من مهدي محمد الشيخ يكن لم
اليشء بعض ويغلو القديم، أنصار يزدري كان الطائفتني، هاتني بني وسًطا كان وإنما
لم أنه كما الصالحة، الحياة وعىل العقيل الرقي عىل خطًرا يراهم وكان ازدرائهم، يف
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الحياة عىل خطًرا ويراهم كثريًا، بهم يتربم كان بل الجديد؛ أنصار من الغالة يحب يكن
عبده محمد الشيخ اإلمام باألستاذ اإلعجاب شديد كان خاص، بنوٍع والدينية االجتماعية
إدراك عن قصوره أسباب من سببًا وكان له، حدَّ ال هذا إعجابه كان بل تالميذه، وبعض
ما هو إنما العقلية الحرية ومن العقيل الرقي من األعىل املثل أنَّ إليه يَُخيَّل فكان الحياة،
عبده محمد الشيخ األستاذ طريق عن ينحرفون الذين وأنَّ عبده، محمد الشيخ إليه وصل
الحياة عىل خطرون التقدم، ناحية إىل طريقه عن ينحرفون كالذين الجمود، ناحية إىل
واملوثوب بها، يثبون وهؤالء رش، والتأخر يؤخرونها، أولئك والعقلية، والدينية االجتماعية
أقرب هو واألدباء، األساتذة من ا خاصٍّ جيًال يمثل مهدي الشيخ األستاذ كان ثم خطر،
أدرك قد كان كلها، املخالفة يخالفه الشبان من لجيل مكانه ويرتك ينتهي أْن إىل اآلن
الذين من وكان مرضية، وال راقية واألدبية العقلية حياتنا فيه تكن لم الذي العرص ذلك
إىل هذا بإعجابه واحتفظ به، مفتونًا الرقي بهذا معجبًا فكان الجديد، الرقي فيهم ظهر
أو ذلك إخفاء يف االحتياط يتكلف ال وكان غريه، من خريًا نفسه يرى فكان أيامه، آخر
ذلك منه يسمعون إليه ويميلون يحبونه الذين وتالميذه أصدقاؤه وكان فيه، االقتصاد
أعادوا األستاذ عنهم انرصف فإذا ويستعيدونه، له يبسمون كانوا متفكهني، بل راضني

وحب. عطف ضحك بل وازدراء سخرية ضحك ال وضحكوا منه، سمعوا ما
الفصحى العربية اللغة يؤثر وكان خالبه، الحديث حلو مهدي الشيخ األستاذ كان
العادية، األحاديث يف مألوفة غري أو شاذة وأساليب غريبة ألفاًظا منها ويتخري ويتكلفها،
من مزية هذه وكانت له، تسمع أو إليه تتحدث وأنت تضحك أْن إىل مضطًرا فكنت
هازًال أو ا جادٍّ ساخًطا أو راضيًا له سمعت أو األستاذ إىل تحدثت أني أعرف وما مزاياه،
األستاذ عن وانترشت الضحك، يف ويغرق أغرق أْن ودون ويضحك، أضحك أْن دون
بينهم فيما يتحدثون تالميذه من فكثري املتكلف، ومنها الصحيح منها هذا، يف أقاصيص
املدينة شوارع يف الرشاب يبيعون الذين من رجًال الحر أيام من يوم يف لقي األستاذ أنَّ
فطلب السوس»، و«عرق «الخروب» من مزيًجا يرشب وأْن يرشب، أْن فأراد ظمثًا، وكان
األستاذ: قال اللفظ، هذا يفهم لم ألنه الرجل؛ فوجم «الخرسوس»، من كوبًا الرجل إىل
أنَّ أظن وما السوس! وعرق الخروب من منحوت إنه «الخرسوس»، تعرف ما عجيب!
كان فهو األستاذ، نواحي من ناحية تمثل أنها يف أشك ال ولكن صحيحة، األسطورة هذه
وأظنه — يل قوله أنس ال أنَس وما اللفظ، عذب اللسان فصيح يكون أْن يف دائًما يجتهد
«انتظر بإشعالها: َوَهمَّ «سيجاره» إيلَّ قدم كلما يعيده كان فقد ومرة، مرة مائة تكرر
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ويرى واألساليب، األلفاظ واخرتاع التشدق غريه من يكره ذلك عىل وكان لك.» ألعها حتى
الحرب قبل أكتب كنت أني أذكر ومجالسه، دروسه يف منه ويسخر ممقوتًا، شيئًا ذلك
به أُِريد اآلداب، مدرسة لفظ أذكر وكنت العربية، اآلداب حول «الجريدة» يف مقاالت
بعض عليهم وأنكر أناقشهم وكنت مهدي، الشيخ ومنهم مرص يف العربي األدب شيوخ
تعرضيف فرصة يرتك ال وكان هذه، اآلداب بمدرسة التربم شديد األستاذ فكان أحكامهم،
«يذكرون يقول: فكان اآلداب، مدرسة من يسخر أْن دون الجامعة يف دروسه من درس
أو اآلداب مدرسة توجد شارع أي يف هي؟ أين وال معناها ما أدري ولست اآلداب، مدرسة
الدرس انتهى فإذا فأبتسم، ذلك أسمع وكنت فلينبئني.» منكم ذلك عرف من حارة! أي

ضحك. ملاذا منا كل وفهم وضحكت، فضحك تصافحنا
رسيع جدٍّا الغضب رسيع فكان الطفولة، من يشء — هللا رحمه — أخالقه يف وكان
فقد أتكلف، وال ذلك يف أغلو ولست لذيذًا، رضاه وكان حلًوا، غضبه وكان ا، جدٍّ الرضا
— منهم وأنا — والجامعة والقضاء العلوم دار يف تالميذه أنَّ حدِّ إىل حلًوا غضبه كان
غضبه من وأرضوا أغضبوه إذا كانوا ثم يلذهم، كان غضبه ألن إغضابه؛ يتعمدون كانوا
يف عليه التالميذ أثقل كنت أني أذكر ولقد الرضا، عذب وكان فريض، أرضوه لذتهم
حتى املناقشة، يف وإثقاًال مناقشة أغاضبه أْن دون درًسا له أترك كنت فما الجامعة،
حتى يدي أمد أكاد فما إليه، فذهبت الدرس وانتهى عنه، سكت أقصاه الغضب بلغ إذا
إغضابه يف وتجاوزت مرات، أغضبته أني وأذكر يشء، كل نىس وقد ضاحًكا راضيًا يقبلها
بغرم دائًما ينتهي الصلح هذا فكان ذلك، بعد أترضاه أْن إىل واحتجت املألوف، الحد
نغضبه كنا الجمعة. يوم عنده الغداء إىل يدعونا كان ألنه مرسوًرا؛ مبتهًجا األستاذ يقبله

يرضينا. وكان
مهدي، الشيخ األستاذ عىل مني وأقىس أستاذه عىل أثقل كان تلميذًا أعرف ولست
أيًضا، قاسيًا وكان قاسيًا كنت إياه، حبي أحبه من األستاذ تالميذ بني أنَّ أظن ال ولكني
كنت عندما األوىل: مرتني؛ عنيفة — التعبري هذا صح إْن — املتبادلة القسوة هذه وظهرت
له سمعت فقد املرصية، الجامعة يف الدكتوراه المتحان وأتقدم العالء أبي كتاب أضع
زعمت البعث، يف العالء أبي رأي يف خالف وبينه بيني ووقع العالء، أبي شعر يف درًسا
املنهزم، مظهر فظهرت الدرس، يف الدليل يحرضني ولم بالدليل وطالبني وأنكره، شيئًا
وصلت إذا حتى الكتاب، تأليف يف ومضيت نفيس، يف فحفظتها رسوره، وظهر ذلك ورسه
وظفرت كلها، اللزوميات قرأت قد وكنت الرأي، هذا تناولت البعث يف العالء أبي رأي إىل

616



العارش الفصل

يف ذلك وذكرت خالف، من وبينه بيني كان ما فذكرت دليل، من إيلَّ يطلب كان بما
وأنا أعلم وكنت رفق، يف أنترص ولم عليه انترصت ثم القايس، الفخر من يخلو ال لفٍظ
قسوته أعرف وكنت االمتحان، لجنة يف عضًوا وسيكون الكتاب، هذا سيقرأ أنه أكتب
ولعل مشهوًدا، يوًما وكان االمتحان، يوم وجاء الكتاب وقدمت مضيت، ولكني وغضبه
االمتحان هذا يف أمضيت أني يذكرون — جدٍّا كثريين وكانوا — االمتحان حرضوا الذين
أنكر حتى وبيني، مهدي الشيخ األستاذ بني عنيف جداٍل يف أكثرها ذهب ساعات، ثالث
حسنًا رأيها وكان للمداولة، خلت اللجنة أنَّ ذلك بعد منه عرف ثم وسئمه، ذلك الجمهور
اكتفت ألن ووفق كله، اإلباء أبى ولكنه ألقابها، أحسن تمنحه أْن تريد وكانت الطالب، يف
الظفر بهذا األستاذ رسور وكان «فائق»، لقب بدل ا» جدٍّ «جيد لقب الكتاب بمنح اللجنة
الحفالت كل يف يتكلم أْن من يمنعه لم ذلك ولكن مجالسه، يف به تحدث حتى عظيًما
له شاء بما عيلَّ فيثني االمتحان، هذا بعد وغريهم الجامعة طلبة إخواني يل أقامها التي

العنيد. لتلميذه وحبه ظرفه
مكثت أْن بعد أوروبا من عدت ا، جدٍّ خطرة بل خطرة كانت فقد الثانية املرة أما
دروس إىل فرنسا يف اختلفت قد وكنت األستاذ، درس إىل فذهبت ،١٩١٥ سنة أشهًرا فيها
تكن ولم فرنسا، يف رأيت ما وبني األستاذ درس بني فقارنت الفرنسية، اآلداب أساتذة
فلم السفور، جريدة هي أسبوعية صحيفة يف املقارنة هذه نرشت ولكني مرضية، املقارنة
مجلس إىل فشكاني ينتقم، أْن أراد وحتى له حد ال سخط ملكه حتى األستاذ يقرؤها يكد
األستاذ يوفق أْن ا جدٍّ املمكن من وكان أوروبا، إىل للعودة نتأهب وكنا الجامعة، إدارة
الجامعة إىل صباح ذات دعاني باشا علوي املرحوم أنَّ وأذكر العودة، هذه لحرماني
والعطف يل الحب شديد وكان ا، جدٍّ سيئًا استقباًال استقبلني عليه دخلت فلما فذهبت،
من درس يف رأيي «كتبت قلت: مهدي؟» الشيخ أستاذك عن كتبت «ماذا وقال: عيل،
وإال إليه فاعتذر اذهب األدب، حد أستاذك مع تجاوزت «ولكنك عنف: يف قال دروسه.»
كنت ما أجبته: ا.» جدٍّ سيئة املوقف هذا عاقبة وستكون هذا، ترىضمنك لن الجامعة فإن
أعضاء وزمالءه باشا علوي املرحوم أنَّ ولوال مغاضبًا، وانرصفت أراه، رأي من ألعتذر
طلب باشا علوي ولكن الحال، لساءت شديًدا عطًفا عيلَّ يعطفون كانوا الجامعة إدارة
بيننا، اإلصالح يف ويجتهد مهدي الشيخ وبني بيني يجمع أْن بك» «بهجت األستاذ إىل
ائتلف ثم اجتمعنا، حني الصلح أيرس كان وما العربية، اآلثار دار يف بك بهجت وجمعنا
تناولته الذي الخصام هذا وانتهى صلح، من بيننا كان ما وأقر الجامعة إدارة مجلس
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بدعوٍة وبيني مهدي الشيخ بني الخصومات تنتهي كانت كما أسبوعني، من أكثر الصحف
الطعام. إىل

األستاذ، موت بلغني حني حزنًا قلبي امتأل قد أن يشهد وهللا كله، هذا ألذكر إني
ما يشهد وهللا له، وحبٍّا به برٍّا إال قلبي امتأل ما يعلم وهللا كله هذا ألذكر إني نعم!
إال كله هذا يف كنت وما عنه، انرصاًفا أو األستاذ عىل موجدة األيام من يوٍم يف أضمرت

أيًضا. قاسيًا مداعبًا إال كله هذا يف كان أنه أحسب وما قاسيًا، مداعبًا
من كثريًا شيئًا إنَّ أقول: ولكني األستاذ، أخالق يف كان الطفولة من شيئًا إنَّ قلت:
ولقد مودة، عىل منه أحرص وال بعهد، منه أوىف عرفت فما أيًضا، أخالقه يف كان الرجولة
إىل أخيل وكنت األشياء، من كثرٍي يف الرأي يغري أراه فكنت مرة، غري أمره من عجبت
كانت أْن إىل والعقائد، باآلراء تأثره من أكثر الوقتية بامليول متأثر هوى رجل أنه نفيس
كثرية مرات الفتنة هذه أثناء رأيته املرصيون، لها انقسم التي والفتنة السياسية األزمة
وهوت الهاوية الكفة رجحت وحني كفة، وهوت كفة رجحت حني مختلفة ظروٍف يف
وإنما املذهب، عن انرصاًفا أو الرأي يف تغيريًا املرة هذه فيه رأيت فما الراجحة، الكفة
لم ثابتًا موقفه يف هو وظل تلون، من وتلون مال من فمال حوله، من األمور اضطربت
ولقد األذى ألوان تخفه ولم التصفيق، يخلبه ولم السلطة، تفتنه لم يتأخر، ولم يتقدم

قليل. غري منها لحقه
حسن املحرض، حلو خالبًا، رجًال كان ولكنه رجًال، مهدي الشيخ األستاذ كان
يكلف من منا وكان عنا انرصف انرصافه، نخىش نكن لم حني عنا انرصف ولقد الحديث،
اختالف عىل جميًعا نفوسنا يف ترك ولكنه عنا انرصف له، امليل يف يرسف ال من ومنا به
أسًفا عليه وسنأسف كثريًا، فسنذكره االبتسام، إىل داعية مبتسمة حلوة صورة فيه آرائنا

كله. ابتساًما كان ألنه مبتسمني؛ عليه وسنأسف سنذكره ولكننا شديًدا،
رجال بأن أشعر ولكني العزاء، أصدق قرباه وذوي أهله إىل أقدم أْن أريد ولقد
إىل احتياًجا قرباه وذوي أهله من أقل ليسوا خاص بنوٍع وأساتذته كافة العربي األدب

العزاء.
نفوس يف يرتك من الناس من ا جدٍّ فقليل وليسعد، الواسعة، هللا رحمة فلتشمله

املبتسمة. الحلوة الصورة هذه وخصومه أصدقائه
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السيد لطفي أحمد األستاذ ترجمة ألرسطاطاليس: األخالق علم

أقرؤها؛ كنت ربيعة أبي بن عمر تذكر أخرى وكتب ربيعة أبي بن عمر ديوان يدي بني
خطر ذا أدبيٍّا حادثًا ولكن األسبوع، هذا يف الشاعر هذا عن أحدثك أْن أريد كنت ألني
عن رصفني كما األدب، كتب من وغريه األغاني وعن ربيعة أبي ابن ديوان عن رصفني
األخالق» «كتاب ظهور هو الحادث هذا املرة، هذه للحديث موضوًعا األدب أتخذ أْن

السيد. لطفي أحمد الجليل أستاذنا بقلم العربية اللغة إىل مرتجًما ألرسطاطاليس
أرسطاطاليس إىل وأنرصف به يتصل وما ربيعة أبي ابن أدع أْن عىل تقرني أنك أظن
ليس املرتجم هذا مثل بقلم الكتاب هذا مثل ظهور فإن األسبوع، هذا املرصي ومرتجمه
حني. إىل حنٍي من مرص يف أمثالها الدهر لنا أتاح أو ألفناها التي األدبية الحوادث من

التي الخطرية األدبية الحوادث هذه من الفرنسيون يقول كما «مفطومون» نحن
يكون أْن حدوثها يوشك والتي والعلماء، األدباء نفوس لها فتهتز الحية البالد يف تحدث

البالد. تلك يف األدبية للحياة طبيعيٍّا قواًما
أْن دون األعوام وتتلوها األعوام تمر فقد الحوادث، هذه من «مفطومون» نحن
حياتنا وإنما لخص، أو ترجم أو ألف قد بالخلود خليًقا قيًِّما كتابًا بأن الناس يتحدث
عىل نفطر واالضطراب، الحركة تعرف ال راكدة، إنها قل أو فاترة، هادئة األدبية
حتى السياسية، بالصحف ونتعىش السياسية، الصحف عىل ونتغدى السياسية، الصحف
السياسية، الصحف يف وما السياسية بالصحف وقلوبنا ونفوسنا عقولنا سممت لقد
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إليهم أعتذر والخصوم، األصدقاء منهم سواء السياسيني كتابنا إىل هذا من أعتذر وأنا
األدبية بحياتنا استأثروا أْن بعد اضطراًرا إليه مضطر فإني العنيف التعبري هذا من
سياستهم إال يشءٍ كل عن يرصفوننا كادوا أو فرصفونا ا، تامٍّ يكون أْن يوشك استئثاًرا
ليس التي الجدل ألوان من فيه معهم الناس ويورطون يتورطون ما وإال وخصوماتهم،

قرار. وال حد لها
حتى يشتد قد اضطراب، من تستتبعه وما السياسية حياتها األخرى للبالد إنَّ
الحكم حول الحزبية خصوماتها األخرى البالد يف وإنَّ الثورة، إىل بل العنف إىل يصل
الفزع ملؤها السياسية حياتها من وأياًما ساعات األخرى للبالد وإنَّ بالحكم، يتصل وما
الناس يرصف ال كله هذا ولكن األلباب، يستهوي الذي الفرح أو بالنفوس يستأثر الذي
السياسية الشهوات إىل والشعور العقل ولذة والشعور العقل حياة عن البالد تلك يف
يعرف لم اضطرابًا العالم اضطرب لقد مرص، يف نحن يرصفنا كما السياسية، واألهواء
اإلحصاء، يبلغها يكاد ال نفوس فيها أزهقت أعواًما االضطراب هذا واستمر مثله، التاريخ
نساء، فيها وآمت غلو، أو مبالغة التعبري هذا يف تكون أْن دون أنهاًرا الدماء فيها وجرت
مثيل ال اختالًال واألدبي والخلقي االقتصادي التوازن فيها واختل أطفال، فيها ويتمت
العقل لذة أو والشعور العقل حياة عن أمريكا وال أوروبا يرصف لم كله هذا ولكن له،
والشعور، العقل حياة يف وأمريكا أوروبا رغب قد كله هذا إنَّ بل أقول؟ ماذا والشعور،
صالت، من األمم بني ما واشتد الرتجمة، وكثرت التأليف فكثر والشعور، العقل ولذة
بعضها نفسيات بعضها ويفهم بعًضا بعضها يعرف أْن عىل كله الحرص فحرصت
العصور من عٍرص يف والشعورية العقلية الحياة عىل تعاونت األمم أنَّ أحسب وما اآلخر،

الكربى. الحرب أثناء عليها تعاونت كما
الحرب وأثناء الحرب قبل بها عنايتنا وعن العقلية، للحياة حبنا عن فسل نحن أما
شيئًا تجد فلن العناية، وهذه الحب هذا نتيجة عن ونبئني الثورة، وأثناء الثورة قبل
أْن غريبًا أليس غناء، وال نفٍع غري يف املضيعة الجهود لهذه مثيل خجل أنك إال به تنبئني
يخلده أدبي أو علمي أثر االضطراب لهذا يكون أْن دون هذا اضطرابها مرص تضطرب
خصبًا، فرنسا عصور أشد هو الفرنسية الثورة وقت يكون أْن غريبًا أليس التاريخ؟
الوقت هذا به امتأل ما عىل والسياسية والفنية واألدبية العلمية الوجهة من ثروة وأعظمها
ولكنه غريب! هذا نعم، وضيًقا؟ وفقًرا جدبًا الثورات أشد ثورتنا تكون وأْن هول، من
ونتائجه. أسبابه عن البحث يف اآلن خري وال فيه، الشك إىل سبيل ال واقع يشء ذلك مع
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إال بينكما الحديث يكون فلن شئت، ومتى شئت أين شئت من تلقى أْن تستطيع
وخصومة، جداٍل من به امتألت وما أنباء، من السياسية الصحف نرشت وما السياسة يف
إذا إال حديثكما يف له تعرضا لن يشء ذلك فكل الفن، فأما األدب، فأما العلم، فأما

إليه. تضطران أنكما أحسب وما اضطراًرا، إليه اضطررتما
والعلمي األدبي اإلفالس من الحد هذا بلغنا قد كنا وإذا حالنا، هذه كانت فإذا
ننظر كما اليوم عنها أتحدث التي األدبية الحادثة هذه إىل ننظر أْن غريبًا فليس والفني،
كغريه ليس مؤلف بإزاء ونحن استثنائيٍّا يكون ال ولَِم الخطر، عظيم استثنائي يشءٍ إىل
أي إىل أو مؤلف أي إىل أعلم أْن أريد املرتجمني؟ من كغريه ليس ومرتجم املؤلفني، من
نظريًا له أعرف فلست أنا أما أرسطاطاليس! نقرن أْن نستطيع فيلسوف أي إىل أو عالم
نظريًا، له يجد أْن يستطيع غريي أحًدا أنَّ أعتقد وما اإلنسانية، الفلسفة ظهرت منذ
أبو وهو العرب، سماه كما ا حقٍّ األول املعلم هو فأرسطاطاليس يشء من يكن ومهما
ثباتًا وأشدهم مكانًا وأرفعهم سلطانًا وأبقاهم ا، حقٍّ الفالسفة زعيم وهو ا، حقٍّ الفالسفة

األيام. عىل وقوة للدهر
الرشق يف أو مرص يف مرتجم أي إىل أو مفكر أي إىل أو كاتب أي إىل أعلم أْن وأريد
نظريًا له أعرف فلست أنا أما السيد، لطفي أحمد األستاذ نقرن أْن نستطيع كله العربي
املرصيني وغري املرصيني بني ليس أْن وأزعم الرتجمة، يف وال التفكري، يف وال الكتابة، يف
التفكري األدبية: الحياة وجوده من الثالثة الوجوه هذه يف نظريًا له يجد أْن يستطيع من

والرتجمة. والكتابة
وأنا منصفني، ذلك يف وكانوا األول، املعلم اليونانية الفالسفة زعيم العرب سمى
صادق ذلك يف أني وأزعم العرص، هذا يف األول معلمنا السيد لطفي أحمد األستاذ أنَّ أزعم

أيًضا. ومتواضع منصف،
فأرسطاطاليس أرسطاطاليس، إىل السيد لطفي األستاذ أقرن بحيث الغلو من لست
الذي هذا لعرصنا األول املعلم هو السيد ولطفي الخالدة، لإلنسانية األول املعلم هو
من فيه، السيد لطفي األستاذ ومكان الضئيل املرصي العرص هذا يقع وأين فيه، نحن
مؤثًرا وال مرسًفا وال غاليًا إذن لست فيها! أرسطاطاليس ومكان الخالدة اإلنسانية حياة
الناهض للشباب صديق أنه كما يل صديق السيد لطفي األستاذ أنَّ تعلم فأنت لصديق،
الناهض للشباب أستاذ أنه كما يل أستاذ السيد لطفي األستاذ أنَّ تعلم وأنت كله، املفكر
ولكن آخرون، يحبه ال وقد قوم يحبه قد السيد لطفي األستاذ أنَّ تعلم وأنت كله، املفكر
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وأي يشء، كل قبل وكاتب يشء، كل قبل مفكر ألنه ويقدرونه؛ يكربونه جميًعا الناس
ا! حقٍّ ومفكًرا ا حقٍّ كاتبًا كان إذا واملفكر الكاتب يكرب أال يستطيع الناس

عىل األحيان من كثري يف تجل قد الحقوق هذه وأنَّ حقوًقا، للصداقة أنَّ أشهد
عىل والصداقة الحب يربو أْن أخىش ألني أتحرج؛ ولهذا الحق، وتجاوز واملحاباة اإليثار
وال إشفاق وال تحرج غري يف السيد لطفي األستاذ عن أكتب ولكني النقد، يف اإلنصاف
أبلغ وال اإلنصاف، من حقه أفيه أال أخاف آخر، شيئًا أخاف وإنما محاباة، من خوف
نفيس عن أكتب ال أني الفصل هذا أميل وأنا أشعر ولقد الثناء، من له أهل هو ما به
الجيل هذا يف شائعة وعاطفة ا عامٍّ شعوًرا أصف وإنما أمثايل، عن قليلة طائفة عن وال
يقرأ يكاد ال كان والذي فيها، السيد لطفي األستاذ ومقاالت «الجريدة» يقرأ كان الذي
أْن إىل فيصبوا جديًدا، شيئًا العربي األدب يف بأن يشعر حتى األستاذ فصول من فصًال
قد النفس إىل محببة خصبة خالبة قوية شخصية أمام هو فإذا الجديد، هذا يتعرف
أْن يستطيع ال لذة الفصول هذه يف يجد هو وإذا بهواه، واستأثرت عقله عليه ملكت
لذة ولكنها — التعبري هذا صح إْن — الكيف كلذة لذة يسلوها، أْن وال عنها ينرصف
نموذًجا لفظها يتخذ أْن ويحاول ويقرؤها، الفصول هذه يقرأ هو وإذا وتفيد، تغذو
األوروبية الحياة إىل وفصوله األستاذ يتجاوز هو وإذا للتفكري، نموذًجا ومعناها للكتابة
وإذا واعتدال، قصٍد يف الجديد أنصار من هو وإذا الحديث، األوروبي والتفكري الحديثة
حرية إىل يدعون الذين ومن عليه، ويحرصون العقيل اإلصالح إىل يدعون الذين من هو
كانت التي الفروق هذه يزايلوا أْن يريدون الذين من هو وإذا عنها، ويذودون الرأي
من جزءًا العقلية مرص تكون أْن يريد هو وإذا الغربي، والعقل الرشقي العقل بني تقوم

قوية. واضحة القومية بشخصيتها ذلك مع تحتفظ أْن عىل ولكن العقلية، أوروبا
أنها األوىل: الخصال؛ بهذه السيد لطفي األستاذ فلسفة نشخص أْن نستطيع لقد
وتصفيته تنقيته عىل يقومان بل القديم؛ هدم عىل يقومان ال وإصالح، تجديد فلسفة
ورصاحة، حرية فلسفة أنها الثانية: والضعف. االنحالل أسباب من فيه ما وإزالة وتقويته
اللفظ يف وقصد ذوق فلسفة أنها الثالثة: العقلية. والرصاحة الحرية معاني بأوسع ولكن
اإلنسانية، بالشخصية واعرتاف وعزة كرامة فلسفة أنها الرابعة: مًعا. والسرية واملعنى

الشخصية. بهذه يعرتفوا أْن عىل الناس وحمل
انظر ثم استقصاء، وتدبرها فاقرأها الجريدة يف السيد لطفي األستاذ آثار إىل عد
فهم الخصال، هذه من بحظهم أخذوا قد تجدهم وأصفيائه تالميذه وإىل األستاذ إىل
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حني للذوق محبون وهم الحرية، إىل ودعاة أحرار وهم التجديد، إىل ودعاة مصلحون
لهم واالجتماعية، الفردية الكرامة عىل حريصون أباة وهم يعملون، وحني يفكرون
الناس، من املتباينة واألصناف املختلفة الطبقات بني ويعرفون به يمتازون خاص لون
ويتأثرون يقدرونهم كله ذلك عىل ولكنهم وسخرية، هزًؤا أحيانًا خصومهم يتخذهم

أجله. من منهم يسخرون ما عىل ويحسدونهم خطاهم،
حكمه يصدر أْن ليستطيع طويل وقت إىل يحتاج ولكنه بطبعه، منصف التاريخ إنَّ
الكثري باليشء مدينة مرص بأن التاريخ وليشهدن قريبًا، حكمه التاريخ وليصدر العدل،
التاريخ نَّ وليَُضمَّ واالجتماعية، والسياسية العقلية نهضتها يف السيد لطفي لألستاذ ا جدٍّ

أمني. وقاسم عبده محمد املصلحني صديقيه إىل السيد لطفي
أسمع حني أيًضا األمل من يشء وفيه الحزن، من يشء فيه ابتساًما أبتسم ولقد
أسمع وحني األمة، سلطة أسمع وحني الدستورية، الحرية أسمع وحني التام، االستقالل
هذه ألن وأمل؛ حزن فيه ابتساًما أبتسم الحارضة، حياتنا قوام أصبحت كثرية أشياء
نزاع ذلك يف ليس السيد، لطفي ومعاني السيد لطفي ألفاظ هي املعاني وهذه األلفاظ

منصفني. نكون أْن واستطعنا والشهوات األهواء هدأت إذا جدال وال
إنصاف يف وأمل فيه، نحن الذي الجيل لظلم حزن وأمل، حزن ابتسامة أبتسم
ابتسمت إال — جدٍّا كثريًا أذكره وأنا — لطفي األستاذ أذكر ال ولكني املقبلة، األجيال
كان ما السيايس الجهاد يف اندفع الذي هذا أذكر ألني واإلكبار؛ اإلعجاب ملؤه ابتساًما
السيايس الجهاد وأصبح الحرب، عواصف عصفت إذا حتى نافًعا، السيايس الجهاد
الغرف، من غرفة يف الزوايا من زاوية إىل الرجل هذا لجأ كاملستحيل، أو مستحيًال العلني
وضعت حتى األول، املعلم ويرتجم األول، املعلم إىل ويتحدث األول، املعلم يقرأ وأخذ
أنَّ ظهر فلما كثب، من الحوادث يرقب األول باملعلم اشتغاله عىل وهو أوزارها الحرب
امليدان يف واندفع اللقاء» «إىل األول: للمعلم قال مفيد ميسور السيايس الجهاد استئناف
السياسية الشهوات عصفت إذا حتى بالء، أعظم وأبىل جهاد أصدق فجاهد السيايس،
صاحبنا انزوى والشهوة، للعاطفة امليدان ويرتك ينزوي أْن يف له الخري أنَّ العقل وأحس
خمسة أو أربعة كتب أمام نحن وإذا ويرتجمه، ويناجيه يقرؤه األول املعلم إىل وعاد
اآلخر، بعضها ونرش للنرش بعضها وهيئ ترجمتها تمت قد أرسطاطاليس، كتب من
إىل نقله الذي ألرسطاطاليس «األخالق» كتاب عن أحدثك أْن إىل مضطر اآلن أنا وإذن
تعصف السياسية العواصف كانت حني بنرشه وعني السيد، لطفي األستاذ العربية اللغة

منكًرا. عبثًا وأخالقهم وعقولهم بمنافعهم وتعبث باملرصيني

623



األربعاء حديث

نفًعا، العملية الحياة تجدي ال حني الفلسفة إىل االنقطاع هذا نفسه، العمل هذا
الذي هو العام، النفع منها ينتظر حني العملية الحياة إىل الفلسفة عن االنرصاف وهذا
الذين أولئك أوروبا، يف املفكرين بأمثاله خليق رجل أنه عىل ويدلنا السيد، لطفي يشخص
إليهم أوطانهم حاجة أحسوا إذا حتى وينتفعون، فينفعون العقلية الحياة إىل ينقطعون
إال أجًرا هذا عىل ينتظرون ال باسمني هادئني واجبهم وأدوا أوطانهم إىل أنفسهم قدموا

ثقيًال. الجماعة عىل حمًال وال هزًؤا ليست حياتهم بأن الشعور
أردت والذي العربية، اللغة إىل األستاذ نقله الذي هذا «األخالق» كتاب تعرف وهل
الخالد وأثره وقيمته الكتاب هذا خطر تعرف هل مرتجمه؟ عن فحدثتك عنه أحدثك أْن
أرسطاطاليس يضعه الذي الكتاب إنَّ لقلت: التقريظ أردت أني لو الفلسفة؟ تاريخ يف
وحدهما االسمني هذين ألن وينترش؛ يقرأ أْن خليق العربية إىل السيد لطفي وينقله
النقد أردت ولكني تقريًظا، أردت ما — هللا شهد — ولكني ونرشه، إلذاعته يكفيان
تعلم أْن يجب أخرى، جهٍة من العقلية بالحياة العناية عىل الحث وأردت جهة، من
وضع الذي هو أرسطاطاليس أنَّ كما األخالق، علم وضع الذي هو أرسطاطاليس أنَّ
وال أخالق لهم تكن لم الناس أنَّ هذا معنى وليس مختلفة، أخرى وعلوًما املنطق علم
املنطق يف مذاهب لهم تكن لم الفالسفة أنَّ هذا معنى وليس أرسطاطاليس، قبل منطق
فكروا، منذ الرش وكرهوا الخري الناس أحب فقد أرسطاطاليس، قبل األخالق يف وال
وغايتها الحياة ويف والحكم، الفهم ويف واملعلوم العلم يف مذاهبهم للفالسفة كان وقد
الفالسفة من أحًدا أنَّ هو أريده الذي ولكن أرسطاطاليس، قبل فيها األحياء وسرية
األخالق تدوين وإىل يدرس، علم أنه عىل املنطق تدوين إىل أرسطاطاليس يسبق لم
أفالطون، ومنطق سقراط ومنطق السوفسطائية منطق هناك كان يدرس، علم أنه عىل
جاء فلما األخالق، يف أفالطون ومذهب سقراط ومذهب السوفسطائية مذهب هناك وكان
له يقال ويشء األخالق، علم له يقال ويشء املنطق، علم له يقال يشء وجد أرسطاطاليس

البيان. علم له يقال ويشء السياسة، علم
تضاف شخصية مذاهب والبيان والسياسة واألخالق املنطق يف املذاهب تلك كانت
علوًما العلوم هذه أصبحت أرسطاطاليس جاء فلما بطابعهم، وتطبع أصحابها إىل
من شخصية فهي متناقضني، بشيئني تمتاز وأصبحت مذهبية، وال فردية ال إنسانية
وأظهر أقوى أرسطاطاليس شخص ألن شخصية؛ أخرى، جهة من شخصية وال جهة،
شخصية ففلسفته الخاصة، ومذاهبه ومناهجه آراؤه له وأرسطاطاليس يخفى، أْن من
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نفسه الوقت يف وهي أفالطون، فلسفة أفالطون إىل تضاف كما بحق إليه تضاف إذن
تقدموه، الذين مسلك الفلسفة يف يسلك أْن يريد يكن لم أرسطاطاليس ألن شخصية؛ ال
لهذا يرسم وأْن الجهود، هذه ونتائج اإلنساني العقل جهود ينظم أْن يريد كان وإنما
فلسفته فأصبحت أرسطاطاليس وفق وقد واألدبي، العلمي الرقي إىل سبيله العقل
األعضاء منافع كعلم اإلنساني العقل إىل بالقياس منطقه وأصبح اإلنسانية، فلسفة
و«سياسة» أرسطاطاليس «أخالق» وأصبحت األجسام، إىل بالقياس الطبيعي والتاريخ
الناضجة، ثمراته بعُد يؤِت لم الذي الخصب الفني العلم لهذا أساًسا أرسطاطاليس

االجتماع. علم وهو بعيد قوي أثر الحديثة اإلنسانية الحياة يف له سيكون والذي
إال الفلسفية مذاهبه من مذهبًا تسلك ال فإنك غريب، أرسطاطاليس آثار من يشء كل
مالئم أنه والثاني: فيه. نشأ الذي للعرص مالئم املذهب هذا أنَّ األول: شيئني؛ فيه أحسست
هذه أنَّ «لو يقول: حني مبالًغا الفرنسيني بعض وليس اختالفها. عىل اإلنسانية للعصور
أرسطاطاليس فلسفة لكانت جديدة، حضارة تأسيس وأريد أزيلت الحديثة الحضارة
القديم العرص يف عاشوا والرومان اليونان أنَّ الحق ويف الجديدة.» الحضارة لهذه أساًسا
فلسفة عىل الوسطى القرون يف عاشا والغرب الرشق وأنَّ أرسطاطاليس، فلسفة عىل
أرسطاطاليس، فلسفة عىل غًدا وستعيش اآلن تعيش الحديثة أوروبا وأنَّ أرسطاطاليس،
والالتينية، والغربية، الرشقية، والشعوب األمم هذه كل بني االختالف مقدار تعلم وأنت
االختالف هذا عىل وهي والديانات، والنظم والعادات األمزجة يف والسامية، والجرمانية،

أرسطاطاليس. فلسفة عىل وستعيش عاشت أنها يف مشرتكة كله
من واستحدثت فروعها جميع يف الفلسفة جددت قد الحديثة أوروبا إنَّ تقل: ال
ال آخر شيئًا هناك ولكن هذا، ينكر أحد فليس أرسطاطاليس؛ يعرفها لم ألوانًا العلم
إال أرسطاطاليس فلسفة من يبلغ لم العلم واستحداث الفلسفة تجديد أنَّ وهو فيه، شك
أرسطاطاليس أخالق إىل االحتياج أشد محتاًجا االجتماع علم زال فما ا، جدٍّ وقليًال قليًال
أرسطاطاليس فلسفة إىل محتاجني الطبيعة بعد ما يدرسون الذين زال وما وسياسته،
أجملها أبوابًا إال أرسطاطاليس تركه كما اآلن زال ما املنطق إنَّ بل الطبيعة؛ بعد فيما
أرسطاطاليس يسمون حني منصفون إذن العرب املحدثون، وفصلها أرسطاطاليس
مستقلة علوًما اتخذها من أول هو أي والعلم؛ الفلسفة علم من أول فهو األول، املعلم
نعرف ال دمنا ما األول املعلم أرسطاطاليس زال وما األشخاص، دون لنفسها تدرس
يعتمد وال إليه يرجع ال الفلسفة فروع من به يختص الذي الفرع يكن مهما فيلسوًفا
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ألنه القديم ويزدرون جديد، ألنه ويتغنونه بالجديد يتشدقون الذين لهؤالء إذن قل عليه،
إال الجديد يفهم فليس والتدبر، القصد من يشءٍ إىل حاجٍة يف إنهم لهؤالء: قل قديم،
وفنونهم وآدابهم اليونان فلسفة إنَّ لهم: قل ثم القديم، بدون للجديد قيمة وال بالقديم،
بقوتها تحتفظ أْن لها هللا أراد أشياء هي وإنما قديمة، تكون أْن يمكن وال قديمة ليست

وشعور. عقل لإلنسان كان وما الدهر، من بقي ما وشبابها ونرضتها
عن حدثتك وإنما ألرسطاطاليس، «األخالق» كتاب عن بعد أحدثك لم أني عىل
تعرف فأنت بطبعي! ثرثار أني يظهر رجل وأنا أصنع، أْن تريد وماذا واملؤلف، املرتجم
نفسه، الكتاب عن أحدثك وأْن عنهما، أحدثك أال أستطيع وكنت املؤلف، وتعرف املرتجم
عالتي، عىل وتقبلني الحديث هذا تقرأ أْن فيجب الرجلني، عن حدثتك ذلك مع ولكني
بإزاء لست أني يشء كل قبل نالحظ أْن يجب «األخالق»؟ كتاب عن لك أقول أْن تريد وماذا
ألرسطاطاليس، األخالق كتاب ثالثة: كتب نعم، ثالثة، كتب بإزاء أنا وإنما واحد، كتاب
ألنه كتاب؛ املقدمة هذه إنَّ وأقول: الكتاب، لهذا الفرنيس املرتجم مقدمة هو آخر وكتاب
واملذاهب األخالق علم تاريخ يف قيِّم كتاب هي فإذن مستقلة تطبع أْن ا جدٍّ اليسري من
الكبري، القطع من ١٦٦ص يف تقع وهي عرش، التاسع القرن إىل سقراط منذ الخلقية
وُكتُب أرسطاطاليس، حياة فيها تناول «تصديًرا»، سماها السيد لطفي لألستاذ ورسالة
أََودُّ وكنت رسالة، إنها وأقول: القرون، يف أرسطاطاليس فلسفة ونفوذ أرسطاطاليس،
هذه عدد يتضاعف أْن أََودُّ وكنت الكبري، القطع من ٥٦ص يف تقع فهي كتابًا، تكون أْن

نفع. وال لذة تعدلهما تكاد ال ونفًعا لذة قراءتها يف ا حقٍّ تجد ألنك الصفحات؛
أولهما يبلغ ضخمني، مجلدين يف الثالثة الكتب وهذه ثالثة، كتب بإزاء أني ترى فأنت
فكيف املرتجم، تصدير أحتسب أْن دون الكبري، القطع ٣٧٦صمن الثاني وبلغ ٣٢٦ص،
أرسطاطاليس موضوعها: كان إذا سيما وال الضخمة؟! املجموعة هذه عن أحدثك أْن تريد
ألحدثك «السياسة» يف املكان أجد وأين األخالق! علم وتاريخ الخلقية ومذاهبه وفلسفته
تظن وهل الكتاب؟ هذا عن أحدثك ولَِم أيًضا! أنت تحب وكما أحب كما كله هذا عن
لها أتخذهم الذين والشعراء الكتاب قراءة عن بها لتستغني األحاديث هذه أكتب أني
والشعراء، الكتاب هؤالء تقرأ أْن إىل ألشوقك األحاديث هذه أكتب إنما كال، موضوًعا؟
املستنريين عناية وإىل الطالب، عناية وإىل األساتذة، عناية إىل أدعى شيئًا أعرف ولست
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التي العرشة الكتب عنوانات لك ذاكر وأنا ألرسطاطاليس، «األخالق» كتاب من عامة،
«األخالق»: كتاب منها يتألف

بابًا. عرش أحد وفيه والسعادة، الخري نظرية األول: الكتاب
أبواب. تسعة وفيه الفضيلة، نظرية الثاني: الكتاب

بابًا. عرش ثالثة وفيه الفضيلة، نظرية بقية الثالث: الكتاب
أبواب. تسعة وفيه املختلفة، الفضائل تحليل الرابع: الكتاب

بابًا. عرش أحد وفيه العدل، نظرية الخامس: الكتاب
بابًا. عرش أحد وفيه العقلية، الفضائل نظرية السادس: الكتاب

بابًا. عرش ثالثة وفيه واللذة، االعتدال عدم نظرية السابع: الكتاب
بابًا. عرش أربعة وفيه الصداقة، نظرية الثامن: الكتاب

بابًا. عرش اثنا وفيه الصداقة، نظرية تابع التاسع: الكتاب
أبواب. عرشة وفيه الحقة، السعادة ويف اللذة يف العارش: الكتاب

ضخم عمل بإزاء أننا عىل يدلك ذلك كل األبواب، وعدد الكتب وعدد الصحف عدد
درسه احتاج وإذا أعوام، إىل ترجمته احتاجت فقد أشهر، إىل املتقنة قراءته احتاجت إذا
ضخم عمل بإزاء نحن نعم، شديٍد، عناءٍ إىل وتحقيقه نقله احتاج فقد جهد، إىل وتفهمه
يريد كان إْن نفسه إىل مطمئنًا أو الفخر يحب كان إْن مفاخًرا يقول أْن صاحبه يستطيع

لهو. يف وال عبٍث يف حياته ينفق ولم وقته يضع لم إنه يريضضمريه: أْن
لنقد مكانًا تصلح ال «السياسة» ألن مفصًال؛ نقًدا الكتاب لنقد أعرض فلست وبعد،
تصلح التي هي وحدها العليا املدارس وإنما الفلسفية، آرائه ملناقشة وال أرسطاطاليس
الكتاب نقل أنه األول: بشيئني؛ املرتجم األستاذ آخذ أْن أريد كنت فقد ذلك ومع النقد، لهذا
يجيب نفسه األستاذ ولكن اليوناني، أصله عن نقل لو أََودُّ وكنت فرنسية، ترجمة عن
استطاع ما فعل وقد اليونانية، يدرس لم ولكنه أيًضا، ذلك يود كان بأنه التصدير يف
فلم العربية، ترجمته يف الصواب لتحري الجهد من يبذل أْن استطاع ما وبذل يفعل، أْن
نفسه املرتجم كان وإذا ترجمة، غري عىل اعتمد بل واحدة، فرنسية ترجمة عىل يقترص
وتواضعه، ذوقه من الحديث هذا أول يف قدمت ما يمثل الذي االعتذار بهذا تصديره يبدأ

به. نفسه يأخذ بما نأخذه أْن التواضع من وال الذوق من يكون ال فقد
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يستطيع وال صعوبة، من تخلو ال اليوناني كاألصل العربية ترجمته أنَّ الثاني:
ليفهم، والتدبر األناة من يشءٍ إىل محتاج هو وإنما سهًال، مضيٍّا فيها يميض أْن القارئ
وترجم األمانة، هذه يف فبالغ النقل يف أمينًا يكون أْن أراد األستاذ أنَّ هو هذا ومصدر
األمانة األوىل: مزيتان؛ الرتجمة من النحو هذا ويف حرفية، تكون أْن توشك ترجمة الكتاب
أقولها والثانية: عليها. حرصه له نشكر أْن ينبغي والتي بحق، املرتجم عليها حرص التي
يوشك نقًال الفرنيس األصل نقل قد مرتجم فهو التبعة؛ من براءته وهي لألستاذ ممازًحا
به تأخذ فال الكتاب عىل يالحظ أْن يمكن يشء هناك كان فإذا فتوغرافيٍّا. يكون أْن
ترجمته بأن لك فزعيم العربي املرتجم أما الفرنيس، املرتجم به خذ بل العربي، املرتجم
الرتجمة هذه بصحة زعيم أيًضا وأنا طعنًا، وال نقًدا تقبل ال صحيحة الفرنسية عن
الذين بعض كان وإْن أيًضا دقيقة اليونانية عن الرتجمة بأن أثق وأكاد الفرنسية، عن
هيالر»، سانت «برتلمي إىل كله االطمئنان يطمئنون ال أرسطاطالس فلسفة يدرسون
تراجم عىل اعتمد وإنما وحده، املرتجم هذا عىل يعتمد لم األستاذ أنَّ لك قدمت أني عىل
الرتجمة هذه فإن يشء من يكن ومهما استطاع، ما الصواب وتحرى فقارن أخرى،
التي القديمة العربية الرتاجم أكثر من وأدق أصح أرسطاطاليس لكتاب الجديدة العربية
أغالط عىل اشتملت التي الرسيانية عن بل مبارشة، اليونانية عن ال العباسيني أيام نقلت
أنا عنيًفا، اضطرابًا لها الضطرب أرسطاطاليس رآها ولو والتحريف، املسخ من فألوان
وجه، كل من اليونانية اللغة علماء تُرِض لم إْن الجديدة العربية الرتجمة هذه بأن زعيم
أرسطاطاليس فلسفة كانت لقد الرضا، كل الفلسفة وطالب األخالق علماء مرضية فهي
أْن ويجب الحديث، العرص يف األوروبية النهضة وأساس األوىل، العربية النهضة أساس
االقرتاح هذا لرفعت أقرتح أْن يل أنَّ ولو الحديثة، مرص يف العلمية النهضة أساس تكون
كتاب يكون أْن وهو األزهر، الجامع شيخ واآلخر: املعارف، وزير أحدهما: رجلني؛ إىل
العليا واملدارس الرشيف األزهر يف دقيق مفصل درس موضوع ألرسطاطاليس» «األخالق

االقرتاح؟ لهذا يسمع فهل الفنية، غري
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كتاب. عىل رد •
الخرضي. محمد لألستاذ األغاني مهذب •
بيومي. السباعي لألستاذ الكامل تهذيب •
مبارك. زكي للدكتور العشاق مدامع •

∗ ∗∗

الكاتب بها ينتفع كما القارئ بها ينتفع للراحة وقفة موضوعني بني نقف أْن يصح
أْن بعد ولكن غريهم، إىل منهم ننتقل وقد أئمتهم، من أو الغزلني من فرغنا فقد أيًضا،
من كان وربما مًعا، وكاتبه قارئه يعنِّي الذي الشاق البحث هذا من وتسرتيح نسرتيح
فيه؛ نعيش الذي العرص هذا يف لننظر حني، إىل حنٍي من القديمة العصور ندع أْن الخري
حرية بالعناية، خليقة فهي فاترة ضئيلة تكن مهما وعقلية أدبية حياة العرص لهذا فإن
أْن يشء كل قبل أريد أني عىل فائدة، من تخلو فلن تقرص مهما وقفات عندها نقف بأن
جنود من مجهوًال جنديٍّا نفسه ولقب باسمه عيلَّ ضن الذي — األديب الكاتب لهذا أشكر
الذين وإىل إليه أعلن وأْن اإلثنني، صباح «السياسة» له نرشته الذي القيِّم كتابه — األدب
وأنه اآلن، يطبع الكتاب هذا أنَّ كتاب، يف األربعاء أحاديث تجمع أْن يطلبون إيلَّ كتبوا

أسابيع. ثالثة أو أسبوعني بعد سيذاع
إليه أرشت فيما يناقشني أْن يريد األدب جنود من املجهول الجندي فإن بعد، أما
الفرنيس والكاتب ربيعة، أبي بن عمر الغزل العربي شاعرنا بني القوية الشبه وجوه من
املقارنة هذه أوِف لم ألني كتب؛ ما بعض يف ا محقٍّ كان وربما لوتي، بيري املعروف
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درًسا لدرسها يفرغوا أْن األدباء إىل وأطلب موجزة، إشارة إليها أشري إني قلت: بل حقها،
الوضوح، كل واضًحا الرجلني بني املقارنة يف رأيي يكون أال إذن املعقول فمن مفصًال،
يف خالف وبينه بيني ليس أْن األدب» جنود من املجهول «للجندي أبني أْن أريد وأنا
يشري وهو والسرية، الخلق سيئ كان الفرنيس الكاتب أنَّ يرى فهو القضية، هذه جوهر
حدٍّ أي إىل أعرف ولست كتابه، يف ورد مما خفاء أشد كانت لو أََودُّ كنت إشارة ذلك إىل
من به يوصفون وما والشعراء الُكتَّاب من وغريه لوتي بيري عن يقال ما نقبل أْن ينبغي
من يشء كان فما الزلل، من أعصمهم أو السوء من أبرئهم ألني ال والسرية؛ الخلق سوء
من ورضوب الحسد من أللواٍن معرضون والشعراء الُكتَّاب هؤالء ألن بل يل؛ ليخطر ذلك
من تخُل لم لوتي بيري حياة أنَّ يف أشك ولست عادة، اإلرساف فيها يكثر القالة سوء
من ولكنهما شديًدا، الفساد هذا كان وربما كثريًا، العبث هذا كان وربما وفساد، عبث
الحب اتخذوا الذين والشعراء الُكتَّاب وكل الكاتب، هذا خصوم يذيع مما أقل شك غري
السمعة سوء من قليل حظ لهم كان — الحيس الحب من النوع هذا سيما وال — فنٍّا لهم

الصوت. وقبح
الغزيل الشعر من الفن هذا زعيمة أنَّ يعلم األدب» جنود من املجهول «الجندي ولعل
أشنع اتهمت قد املسيح، قبل التاسع القرن يف عاشت التي «سافو» وهي اليونان، عند
واألجيال، العصور اختالف عىل الهلوك للمرأة مثًال واتُّخذت إنصاف، وال حٍق غري يف التهم
آخر، يشءٍ إىل منها سريتها يف واالعتدال القصد إىل أقرب األمر حقيقة يف كانت أنها مع
ذكرت التي الخفية اإلشارة هذه يقدر األدب» جنود من املجهول «الجندي أنَّ أظن وكنت
الحسان، الفتيان من غريه ومع الزبري بن عروة بن محمد مع ربيعة أبي بن عمر أمر فيها
تناولتهم الذين الغزلني أحد إىل األديب الكاتب ألفت فأنا الترصيح من بد يكن لم وإذا
— التعبري هذا صح إذا — بالضبط عنه يقال كان فقد محمد، بن األحوص وهو بالبحث،
املنكرة املشهورة الجملة هذه إليه تضاف وكانت لوتي، بيري عن األديب الكاتب يقوله ما
من ونفوه رضبوه أنهم خصومه زعم والتي الحديث، هذا يف روايتها أستطيع ال التي
نفسه فنهم بحكم معرضون الحيس الحب يتغنون الذين الشعراء هؤالء ألن ذلك أجلها؛
فليس أخرى، جهٍة من الفاحشة عنهم تشيع أْن وإىل جهٍة، من اإلثم يف يتورطوا أْن إىل
وصفوا بما ووصف فيه، تورطوا فيما تورط فقد إذن، الغزلني من بدًعا لوتي» «بيري
الفرنيس والكاتب العربي الشاعر بني املقارنة أنَّ إىل املايض الحديث يف أرشت وقد به،
البحر حياة كانت ولنئ والبيئتني، والجنسني العرصين بني الفروق فيها تالحظ أْن يجب
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التي الفارغة الحياة هذه أنَّ يف شكٍّ من فليس وسريته؛ لوتي بيري حياة من أفسدت قد
ربيعة أبي ابن أخالق من أفسدت قد مرة، غري فصلتها والتي الحجاز شباب يحياها كان

الشباب. هذا من وغريه
املسلمني، أمر يف الغربيني وضلل الكذب، يف أرسف قد لوتي» «بيري أنَّ الكاتب ويرى
املحدثني يضلل ولم الغرامية، قصصه يف يكذب لم ربيعة أبي ابن أنَّ الكاتب يعتقد فهل
فقد وإذن قاله؟ ما كل فعل قد عمر أنَّ الكاتب يظن وهل قريش؟! نساء أمر يف والقدماء
أنَّ يظن هل أو الفساد، يف إغراًقا وأشدها الجماعات أقبح واملدنيني املكيني جماعة كانت
يعجبون الذي وكان الناس، أكذب كان فقد وإذن شيئًا، قال مما يفعل لم ربيعة أبي ابن

املغفلني. من ا رشٍّ أو مغفلني به
مرة وينبئنا هللا، ويستغفر قاله ما كل فعل بأنه مرة ينبئنا نفسه ربيعة أبي وابن
لم مما كثريًا وقال قال، ما بعض فعل أنه والحق شيئًا، قال مما يفعل لم بأنه أخرى
وقصص ربيعة أبي ابن ديوان يف النظر ينعموا أْن يف األدباء عىل ألح زلت وما يفعل،
سيما وال الرجلني، هذين بني الشبه قوة من إليه انتهيت ما إىل فسينتهون لوتي، بيري
لوتي، بيري حب عن مفصل ببحث أعد زلت وما وعدت وقد الخالصة، الفنية الوجهة من
األديب الكاتب وسريى باريس، يف اآلن تنرش التي الخاصة املذكرات بقية إىل أنتظر ولكني
بهذا االستمتاع يف لوتي بيري منهج وأنَّ عمر، حب طبيعة هي لوتي بيري حب طبيعة أنَّ
هو وإعالنه الحب هذا وصف يف لوتي بيري أسلوب وأنَّ ربيعة، أبي ابن منهج هو الحب
وإىل لهو، بعد نسك قد عمر أنَّ إىل وغريه األديب الكاتب يلتفت أْن وأريد عمر، أسلوب
بني قويٍّا شبًها هناك أنَّ إىل أيًضا يلتفت أْن وأريد مرة، غري النسك حاول لوتي بيري أنَّ
عمر بني تصل كانت التي وتلك «بلومكت»، بصديقه لوتي بيري تصل كانت التي الصلة
عمر اآلن وألدع يشء، كل قبل غرامية وتعزية أدبية مشهورة صلة وهي عتيق، أبي وابن

آخر. يشءٍ إىل ألنتقل لوتي وبيري

أْن بعد جميًال، وشكًرا طيبًا ثناءً بك الخرضي محمد الجليل أستاذنا إىل أقدم أْن أريد أنا
األغاني». «مهذب الجديد: كتابه من األول الجزء يف ا جدٍّ قصرية نظرة نظرت

أتمه حتى عاًما عرش خمسة العمل هذا عىل عكف قد أنه إال لألستاذ يكن لم ولو
يعملون فالذين الشكر، وأجمل الثناء بأطيب خليًقا لكان له إعالن وال به تمدح غري يف
يبتدئون الذين هؤالء منهم وأقل قليلون، خاصة العرص هذا ويف البلد هذا يف يقولون وال
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الزمان أحداث عنه تلهيهم وال طوله، وال مشقته عنه ترصفهم فال الشاق الطويل العمل
الطويل العمل عىل يُقدمون قوم وأولئك هؤالء من وأقل يتموه، حتى الحياة وعواصف
أنفقوا مما يسرتدوا لن أنهم يعلمون وهم ومال، قوٍة من ينفقون ما فيه فينفقون الشاق
هذا شجعهم وربما يعملون، ذلك مع وهم شيئًا، منه يسرتدوا لم وربما قليًال، شيئًا إال
بالشكر خليق الخرضي فاألستاذ لذيذة، التضحية تكون ما وكثريًا العمل، عىل اليأس

كله. لهذا والثناء
الحرية هذه وسأصطنع عليه، الحكم أو له الحكم يف حرٍّا فسأكون نفسه العمل أما
سأكون ذلك مع ولكني بالنقد، أناله أْن العسري من تجعل حقوق عيلَّ لألستاذ كانت وإْن
له فألشكر حرٍّا! أكون أْن إيلَّ يطلب نفسه األستاذ إيلَّ كتب وقد حرٍّا، أكون ال ولَِم حرٍّا،
فيه ألن أحمده؛ وأعيبه، عمله أحمد إني وألقل: النقد، يف رأيه وحسن حريته أخرى مرة
يقرءوا أْن يستطيعون ال الذين الطلبة وجمهور املستنريين لعامة يحىص يكاد ال نفًعا
بحياته، ويلموا العربي األدب يدرسوا أْن ذلك مع يجب والذين هو، كما األغاني» «كتاب
أعيش فأنا وبالء، تجربة بعد ذلك وأقول «األغاني»، يقرءوا أْن يستطيعون ال إنهم أقول:
وذلك يغيظني، ما كثريًا األغاني كتاب أنَّ القارئ عىل أخفي ولست حني، منذ األغاني مع
أسانيد وأنَّ قصري، الوقت وأنَّ األربعاء»، «حديث تريد عجلة «السياسة» أنَّ أشعر حني
نسخته يف ما وأصلح تكرار، من فيه ما أقرأ أْن إىل مضطر وأني تنتهي، ال الكتاب
أحيانًا يغيظني األغاني كتاب كان وإذا واألصول، املصادر إىل وأرجع خطأ، من املطبوعة
يعرفوا أْن يجب الذين الطالب لهؤالء مقياًسا هذا أتخذ وأنا وقت، كل يف كاتبي يغيظ فهو
أنَّ يف شك من فليس وإذن األغاني، كتاب يف يلتمسوه أْن عليهم ويعرس العربي األدب
يكن مهما قدره حق يقدروه لن إحسانًا الطالب هؤالء إىل أحسن قد الخرضي األستاذ
الخرضي، األستاذ بكتاب كثريًا أنتفع لن بأني أعرتف ولكني الوفاء، عىل شديًدا حرصهم
عنه أنرصف أْن أستطيع ال ذلك مع ولكني كاتبي، يغيظ وقد األغاني كتاب يغيظني فقد
صاحبه؛ يكن ومهما اإلتقان، من حظه يكن ومهما قيمته تكن مهما مخترص كتاٍب إىل
الخرضي األستاذ فكتاب وإذن األصول، عن ينرصفوا أْن يستطيعون ال ا حقٍّ الباحثني ألن

دقيق. علمي لبحث موضوًعا األدب يتخذوا أْن يريدون ال للذين النفع كل نافع
أْن العمل هذا يبدأ أْن قبل أحب كنت فقد مالحظات، األستاذ عىل كله هذا بعد ويل
إنما فالخري وإذن األغاني، اختصار أحسن قد سبقه من ولعل إليه، ُسبق قد لعله يبحث

الجهد. هذا إعادة يف ال القديم املخترص هذا نرش يف هو
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نسخة وأنَّ األغاني، كتاب اخترص قد العرب لسان صاحب املكرم ابن أنَّ إيلَّ ويخيل
الذي الوجه عىل املخترص هذا تنقيح وأنَّ الرشيف، األزهر بمكتبة موجودة مخترصه من
األستاذ، تكلفه الذي الشاق الطويل الجهد هذا من وأنفع أيرسه كان ونرشه األستاذ أراده
نواس أبي عن قطعة منه قرأت وقد التناول، سهل ومتقن جيد املخترص أنَّ إيلَّ ويخيل
يف املخترص هذا إنَّ قلت: ولهذا األيام، هذه يف الناس عىل تذاع الكتب بدار مخطوطة
الحديث الذوق مالءمة أنَّ ويظهر الحديث، الذوق يالئم ال ما فيه ألن التنقيح؛ إىل حاجٍة
هي والتي فيها، نعيش التي األيام هذه يف القديمة الكتب لنرش رشًطا أصبحت قد
الجهد من رضوبًا تكلفت قد املرصية الكتب دار أنَّ تعلم ألست وابتداع، تكلف أيام
الكتب هذه من تنرش فهي الحديث، الذوق وبني تنرشها التي القديمة الكتب بني للتوفيق
ولهذا العلماء، أذواق تالئم دنسة ونسخة الحديث، الذوق تالئم مطهرة نسخة نسختني،
أو املطهرة النسخ أنصار من إنك تقول أْن الكتب هذه أحد تشرتي أْن أردت إذا يجب
العالم وغري العالم بني تفرق أْن الكتب دار تستطيع كيف أدري ولست الدنسة، النسخ
زكي األستاذ أسلوب كله هذا من وأجمل الدنسة، ونسخها املطهرة نسخها توزيع يف
ويؤثر والتطهري، الحذف يكره فهو الحديث، والذوق القديمة الكتب بني التوفيق يف باشا
الكتب لتفهم األلغاز حل يف ماهًرا تكون أْن عليك يجب بحيث والتغيري، التحريف عليهما
أشياء الحديث الذوق إرضاء فسيكلفنا يدري! ومن وجهها، عىل باشا زكي ينرشها التي
أمام له قيمة ال يشء العلمي فالبحث تمقتها، أو العلمي البحث أساليب ترضاها كثرية
هو العام والرأي العام، الرأي عليه يحرص يشء الحديث الذوق ألن الحديث؛ الذوق
أيًضا، العلم يف بل وحدها، السياسية املسائل يف ال األيام، هذه يف والنهي األمر صاحب

أقصاه! الرقي من عندنا الديمقراطية تبلغ ألم تريد؟ وماذا
الشباب بني تذاع التي الكتب تكون أْن العام الرأي يريد أْن هذا يف الغريب ليس
يفسد ما فيه نذيع أال علينا الشباب حق ومن العام، الرأي حق من فذلك مطهرة؛ نقية
إىل واإلساءة وتشويهها الكتب مسخ إىل هذا يضطرنا أْن الغريب وإنما سريته، أو ذوقه
كان كما تغري، أو كتبهم تخترص أْن يكرهون املتقدمون كان فقد كتبوا، فيما املتقدمني

قبورهم. تنبش أْن يكرهون األوىل العصور أهل
هذا ينبش ملن منكر لعن وفيه «رينان»، وأذاعه استكشفه فينيقيٍّا نقًشا أنىس ولست
املشهور؛ الجغرايف لكتابه الحموي ياقوت خطبة أنىس ولست فيه، شيئًا يغري أو القرب
من عىل اآلفات ورضوب السخط ألوان ويستنزل كتابه، اختصار الناس عىل يحظر فهو
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كغريه كان األغاني صاحب ولعل هذا، يف الجاحظ يقلد وهو باالختصار، كتابه ينالون
الذي فما اخترصه، قد املكرم ابن ولكن باالختصار، كتابه يشوه أْن يكره القدماء من

أخرى؟ مرة يخترصه أْن من الخرضي األستاذ يمنع
أْن املحدثني العلماء إىل يحبب الذي ما وهي: األساسية املسألة إىل نصل هنا
مخالفة القديمة الكتب هذه أنَّ وهو سهل، الجواب املتقدمني؟ العلماء كتب يخترصوا
آدابنا تنكرها أشياء عىل تشتمل إنها حيث من ال الحديث، للذوق وترتيبها وضعها يف
الجديد، العقيل نظامنا تخالف نفسها التأليف طريقة إنَّ حيث من بل فحسب، العامة
عقولنا. لتالئم القديمة الكتب نمسخ أْن وهي سهلة: إحداهما اثنتني؛ بني فنحن وإذن
القديمة، الكتب لتالئم العلمي البحث بمناهج عقولنا نأخذ أْن وهي عسرية: واألخرى
فماذا جميًعا، الناس فيه يتورط أال الخري ومن جميًعا، للناس ميسور وغري عسري، وهذا
األستاذ فعل كما القديمة الكتب ملالءمة عقولهم هيئوا جميًعا الناس أنَّ لو الحال تكون
األوىل؛ الخصلة اصطناع من بدَّ فال عسري، إذن األمر حسني؟! وطه باشا وزكي الخرضي
أنَّ أظن كنت أني غري يرضوا، لم أو القدماء ريض القدماء كتب مسخ من بدَّ ال أي
املسخ من القدماء كتب تعصم ألنها مًعا؛ واملحدثني القدماء تريض ثالثة خصلة هناك
ألن ذلك التأليف؛ طريقة وهي علم، من إليه يحتاجون ما للمحدثني وتتيح واالختصار،
تالئم ال وهي والالتينية، باليونانية ا جدٍّ قيِّمة كتبًا تركوا قد والرومان اليونان قدماء
تالئم ال كتبًا واألملان واإلنجليز الفرنسيني قدماء ترك وكذلك أوروبا، يف الحديث الذوق
يضيعون الحديثة أوروبا أهل نرى فلسنا هذا ومع الشعوب، هذه أبناء من املحدثني
الحديث، والعقل الحديث الذوق لتالئم ومسخها الكتب هذه اختصار يف وجهودهم وقتهم
ميولهم تالئم عادية كتبًا للمحدثني ويضعون هي، كما الكتب هذه يرتكون نراهم وإنما
«توسيديد» اختصار إىل انرصفوا األوروبيني أنَّ لو الحال تكون وماذا وأذواقهم، وعقولهم

ليف»؟! و«تيت و«تاسيت» و«أرسطاطاليس» و«أفالطون» و«هريودت»
القديم التاريخ يف كتبًا لهم فضع القدماء؟ هؤالء ترك بما املحدثون يلم أْن تريد
القديمة، الكتب هذه لهم وترجم وعقولهم، ميولهم تالئم القديم واألدب القديمة والفلسفة
لفهمها مهيأ يكن لم ومن املرتجمة، الكتب هذه قرأ القدماء لفهم مهيأ منهم كان فمن
يف كتاب وضع عن عاجًزا كان الخرضي األستاذ أنَّ تظن وهل املؤلفة، الكتب هذه قرأ
يرجعوا أْن دون العربي، األدب أطوار من إليه يحتاجون ما فهم للمحدثني يتيح األدب
يف الجهد فيتكلف األغاني كتاب هو يخترص أْن دون املشقة، فيتكلفوا األغاني كتاب إىل
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يستطيع كان أنه فأعتقد أنا أما ضعيفة؟ ضئيلة فيه فشخصيته قيًِّما يكن مهما يشءٍ
أشد ويكون شخصيته، فيه تظهر مفيد كتاب وضع يف الطوال األعوام هذه ينفق أْن
بالجديد وال الخالص بالقديم هو ليس الذي املخترص، هذا من الحديث للعرص مالءمة
وحظ ، بنَْيَ بنَْيَ يشء هو وإنما الخرضي، لألستاذ هو وال الفرج ألبي هو وليس الخالص،
يف األستاذ بذله الذي القيِّم الجهد هذا عىل أثني أْن إال أستطيع لست رجلني، بني شائع
يصلح أْن يستطيع كان أنه أعتقد ولكني ذلك، إىل وما الرواية وإكمال الخطأ إصالح
لكتاب خدمة يعترب مستقل، قيِّم علمي كتاب يف األغاني روايات ويكمل األغاني خطأ

األزهريون. يقول كما األغاني،
أستطيع ال فأنا الناحية؛ هذه من األستاذ عىل بالثناء أضن أْن أستطيع ال كنت وإذا
أنها رأى أشياء وألغى املكرر حذف قد أنه وهو النقد، وجوه من وجًها عليه أخفي أْن
فقد يفيد، ال أنه األستاذ يعتقد ما إلغاء أفهم ال ولكني املكرر، حذف أفهم وقد تفيد، ال
تشاء ما تمحو أْن ولك نافع، قيِّم بأنه أنا وأحكم يفيد، ال اليشء هذا بأن أنت تحكم
تحتمل أْن تستطيع وهي كتابك، يف ظاهرة فشخصيتك مؤلًفا، كنت إذا تشاء ما وتثبت
ألنها ظاهرة؛ ليست شخصيتك ألن مخترص؛ يف هذا تملك ال ولكنك الكتاب، هذا تبعة
يلقي أيكما عىل يدري فال بينكما يضطرب القارئ وألن املؤلف، شخصية خلف تتوارى
حرية من له أهل أنا ما مع الخرضي األستاذ عمل تناولت قد أني ترى فأنت التبعة،
شديًدا. أسًفا الجهد لهذا وآسف طيبًا، ثناءً العمل هذا عىل أثني كله هذا مع ولكني النقد،

لإلطالة، تجنبًا إليها أرش ولم أذكرها لم أخرى وأشياء قدمتها التي األشياء هذه كل
يف الخرضي الشيخ األستاذ كتاب يشبه لكتاب أعرض أْن من املايض الصيف يف منعتني
أظنك بيومي، السباعي لألستاذ الكامل» «تهذيب كتاب وهو وأسلوبه، وغايته موضوعه
أقل الكتاب هذا فليس التعريف، أو بالرشح املربد كامل كتاب أتناول أْن من تعفيني
األستاذ رأى كما — بيومي السباعي األستاذ رأى وقد األغاني، كتاب من نفًعا وال شهرة
ليالئم فمسخة العقيل، لنظامنا مخالف ترتيبه يف مضطرب الكتاب هذا أنَّ — الخرضي
منصفني، نكون أْن ويجب األغاني، بكتاب الخرضي األستاذ فعل كما الجديد، عقلنا
األستاذ فعل كما والبرت بالحذف الكامل كتاب يتناول لم بيومي السباعي فاألستاذ
نظائرها، إىل األشياء فجمع جديًدا، ترتيبًا الكتاب رتب وإنما األغاني، بكتاب الخرضي
كذلك، تكون أْن أراد املؤلف ألن الرتتيب؛ ينالها أْن يمكن ال أشياء هناك أنَّ له ظهر ثم
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شيئًا.» يشء كل من فيه نذكر «باب العنوان: بهذا وعنوانه املربد وضعه باب هذا: مثال
ذيًال، سماه واحد قسٍم يف الرتتيب تقبل ال التي األشياء هذه كل يجمع أْن إال يستطع فلم
تستبيح حق فبأي لكتابه، ذيًال لتكون األبواب هذه يضع لم املربد العباس أبا ولكن
وهو الجواب ألسمع إني كتابه؟ نظام الرجل عىل تفسد أْن األستاذ سيدي يا لنفسك
للذوق مالئًما للمربد الكامل كتاب يكون أْن إال املهذب األستاذ أراد فما معروف، جواب
ويل بل الحديث، ذوقنا ومن منا القدماء وكتب القدماء وعلم للقدماء ويٌل الحديث،
من أكثر ونفعت ألفادت التأليف، يف أنفقت لو التي الضائعة الجهود هذه من للمحدثني
الجهود، هذه عىل أثني أْن إىل مضطر أنا والتشويه، املسخ يف تنفق حني وفائدتها نفعها

أيًضا. عليها آسف أْن إىل ومضطر

وهو اإلنكار، بعض بإنكاره لنفيس أسمح الخطر شديد ولكنه يضع، لم آخر جهد هناك
«مدامع وسماها كتاٍب يف جمعها فصوٍل يف مبارك زكي الدكتور أنفقه الذي الجهد هذا
فليس أيًضا؟ غايتها عىل أيدل أدري ال ولكني موضوعها، عىل يدل عنوانها العشاق»،
األسف مع أشك ال ولكني خطر، من تخلو ال أدبية قيمة الفصول لهذه أنَّ يف شكٍّ من
— غايته فليست الفصول، هذه يف وأهواءها نفسه ينىس أْن يستطع لم كاتبها أنَّ يف
وعواطف عواطفه الكاتب تملق وإنما خالصة، أدبية وال خالصة علمية — يظهر فيما
وأصبحت وأدب، علم مباحث تكون أْن عىل فصوله فخرجت التملق، هذا يف وأرسف قرائه
كاتب فلكل األدبية، الحياة يف وجهه ولذلك لألهواء، وتحريض للعواطف استثارة مباحث
أْن ينبغي ال طوًرا لذلك ولكن يجب، كما عنهما يدافع وأْن وأهواءه، عواطفه يعلن أْن
ألفته أْن إىل يحتاج وال الطور هذا يعرف مبارك زكي الدكتور أنَّ وأظن الكاتب، يعدوه
عليه وتفسدان الكاتب لهذا األدبية بالحياة تعبثان اثنتني فكرتني أنَّ أالحظ وأنا إليه،
يف وحرٍّا الدين، يف حرٍّا يكون أْن يريد فهو وجهني؛ ذات واحدة فكرة قل أو جهوده،
بإنكارهم الدين رجال يتبعه مضطهد أنه إليه فخيل هذه، حريته يف قوم المه وقد األدب،
قد الخصومة وكأن لآلداب، عرض إذا بإنكارهم األخالق رجال ويتبعه للدين، عرض إذا
قد واإلحراج الغيظ ولكن وإحراجهم، غيظهم يتكلف فهو مضطهديه؛ وبني بينه اشتدت
وأظن األيام، من يوٍم يف العلم مناهج من يكونا ولن أحيانًا، الشهرة أسباب من يكونان
واالعتدال، بالقصد مبارك زكي الدكتور لتلميذه نصح قد منصور األستاذ صديقنا أنَّ

عليه. وأثني كتابه أقدر أْن من التحفظ هذا يمنعني وليس أيًضا، بهما له فألنصح
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الخرضي. محمد لألستاذ األغاني» «مهذب إىل عود •
ضيف. أحمد الدكتور لألستاذ األندلس» يف العرب «بالغة •

∗ ∗∗

الكتاب هذا يكون أْن أراد أنه أحسب وما الكتاب، هذا الخرضي األستاذ إيلَّ أرسل
يف بذل عما ودفاعه نقد، من إليه وجهت فيما رأيه الناس يقرأ أْن أراد وإنما عيلَّ، وقًفا
هذه به وأبدأ القيِّم، الكتاب هذا الناس يف أذيع بأن سعيد وأنا جهد، من األغاني تهذيب

األستاذ: قال الصحيفة،

وبعد، هللا، ورحمة عليك السالم الخرضي، محمد من حسني طه الدكتور إىل
لك شاكر وإني األغاني»، «مهذب من الهمة إليه اتجهت ملا نقدك قرأت فقد

وأفضلهم. األبناء أبر فأنت نقدك، بها صدرت التي كلماتك
عيلَّ تبخل ال فأظنك كتابي، به تنقد فيما الحرية لك تكون أْن رسني وإذا
غايتك. والحقُّ بك وعهدي نفيس، عن دفاًعا الحديث أساجلك حتى منها بقسٍط
به الناس أحق كتاب تهذيب يف الطوال السنني تلك بذلت أْن عيلَّ عبت
العربي األدب يف جديد كتاٍب يف املجهود هذا بذل لو أن وتمنيت صاحبه،

خالفك. إىل بي حدا عما ملجيبك وإني به، القيام عىل قادًرا رأيتني
األدب ثروة «األغاني» كتابه — هللا رحمه — الفرج أبو ضمنه ما إنَّ
وحفاظ الُكتَّاب فحول عن بأسانيدها ونقلها جمعها، فضل ملؤلفه العربي،



األربعاء حديث

من الفرج أبي لسلف وكالهما الفاخر، والنثر الرائع الشعر فيها الرواة،
عليم جد وأنت الحديث أصارحك وإني البارعني، والُكتَّاب املجيدين الشعراء
ما أبدع عن عاجزون العرب ُكتَّاب من تسمي أْن شئت ومن الفرج أبا بأن
الحارض الجيل أهل من قومنا إىل الثروة هذه صارت األغاني، كتاب تضمنه

بقراءتها. الكتابة طرق وينتهجون بها، يتأدبون
ذخائرها منها، االنتفاع يضيع كاد ما بها ألمَّ قد الثروة هذه فرأيت نظرت
التحريف، غبار أخفاه قد وتربها سلكها، وهى قد وفرائدها الشمل، مبددة
املتأدبني من إليه تحدثت من به وأحس بهذا شعرت التشويش، دخان وأضله
بتنظيم قومنا من الجمهور إىل نتقدم أْن الواجب من فكان أنت، به وشعرت
أْن نريد الذي الطراز كان لو منها، يستفيدوا أْن يمكنهم حتى الثروة هذه
الشعراء نقد من األدب صحيفة يف به تتحفهم ما طراز من إليهم به نتقدم
إليك أللقيت كذلك األمر كان لو الفكاهات، ولذيذ التاريخية الحقائق واستنباط
للمتأدبني نسهل أْن هو وغرضنا أما مداك، بلوغ عن بالعجز معرتًفا باملقاليد
له نحفظ أْن من بدٌّ هناك يكن فلم الفرج أبو لنا جمعها التي بالثروة االنتفاع
أيرس عىل الثروة بتلك وننتفع خالًدا اسمه ونبقي إلينا، أسداها التي اليد تلك

صنعت؟ فماذا وأسهلها الوجوه
أختها، بجانب درة كل وضعت فرتبته، الشمل مبدد العربي األدب ألفيت
شعر من نفسه به تقر ما يقرأ أْن القارئ أراد فإذا أليفه، بجانب إلف وكل
بما أنت تنشدها ضالة وهذه ميسوًرا، ذلك كان بعينها، قبيلة شعر أو عرص

األدبية. صحيفتك يف به الجمهور تتحف
أنت أحسست وقد العالم، ويتعب الشادي يُضل كثريًا تحريًفا وجدت

الفساد. ذلك إصالح يف عليم به هللا ما الجهد من فبذلُت بأثره،
ذلك فأتممت الفرج، أبو يصفه كما وجيده الشعر فاخر يف نقًصا وجدت

اآلداب. طالب عىل ذلك جدوى من توقعت ملا النقص
وأزلت كله، ذلك عبء فاحتملت وتفسريه، الغريب ضبط يف نقًصا وجدت
من تستزيد كثرية كتبًا تلقيت وقد األغاني، قراء من أمثايل به يشعر كان عناء
األجزاء من أستقبل فيما الرغبة هذه عند وسأكون التفسري، وهذا الضبط هذا

هللا. شاء إْن
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وجوه األغاني عن صد فحش إما اثنتني، إحدى يَْعُد فلم منه نقصته ما أما
العربي، األدب كتب أكثر ومن منه ذلك يشكون كانوا األدب، أهل من كثري
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سرية راوي هشام ابن رأيت ما وكثريًا ذلك، يف معهم وإني
أقذع وأكثر بيتني أو بيتًا هنا «تركنا يقول: شعًرا روى إذا إسحاق، ابن عن
كان بل جيلنا، أهل عىل مقصوًرا واإلقذاع الفحش من االمتعاض فليس فيها.»
أدبًا تُفيد ال عنها قلت أشياء وإما بسنتهم، نستن أْن نريد صالح سلٌف فيه لنا
وإنما إيلَّ، سهمك توجه حتى األدب طغاة من سيدي يا لست فكًرا، تُرقي وال
يف الخربة بهذه فاستضأت يفيد، ال وما يفيد ما وعرفت الناس خربت رجل أنا
أْن بعد املفصل نقدك وقت حان متى عيلَّ ال يل تكون ولعلك حذفت، ما حذف
األغاني، يف تراه ما وبني معني، لشاعٍر األغاني» «مهذب ضمنته ما بني تقارن
قراءته. تساوي فائدته تكاد ال قليل ذلك من املرتوك أنَّ اآلن من لك أؤكد وإني
كفيًال أره ولم عليه، اطلعت قد فإني منظور، ابن كتاب من ذكرت ما أما
املعجم، حروف عىل فيه واملغنني الشعراء رتب ألنه قومي؛ من املتأدبني بحاجة
قبيلة أو واحد عرص جمعهم من بني التأليف من إليه قصدت ما غري وهذا
من حملته الذي العبء يحمل لم أنه عىل الفهارس، عنه تغني وعمله واحدة،

إثباته. كتاب يف يجوز ال ما وحذف والتفسري والضبط اإلصالح
بذلته ما أنَّ ترى أْن أرجو ذاك وإذ اإلجمال، بعد بالتفصيل تتفضل لعلك
عالم يف يظهر أْن يجب كان األغاني تهذيب وأنَّ موقعه، وقع قد املجهود من
الفضل وليقتسم قرائه، نفس يف أثره األغاني لكتاب ليكون أزمان؛ منذ األدب

هذبه. فإنه الخرضي ومحمد جمعه، فإنه — هللا رحمه — الفرج أبو فيه
األدب عالم يف يعلو أْن ويتمنى يحبك، شيخ من عليك فالسالم وبعد،

صوتك.
الخرضي محمد

فأنا خاصة؛ أساتذتي نقد ويف عامة النقد يف حرٍّا أكوَن أْن أحرصعىل كنُت إذا نعم،
ما إظهار ويف نقد، من إليهم أوجهه ما رد يف أحراًرا الناس يكون أْن عىل الحرص شديد
عليها لهم أقدم وإنما فحسب، الحرية بهذه لهم أعرتف ال وأنا خطأ، من فيه أتورط قد
الحكم يف والجور الرأي يف بالخطأ االعرتاف إىل هذا وأتجاوز الثناء، وأحسن الشكر أجمل
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ليست نفسها يف النقد صناعة أنَّ واملؤلفون الكتاب وليعلم جور، أو خطأ عىل دلوني إْن
إليه يضطر هو وإنما للنقد، النقد يبتغي ال ا حقٍّ الناقد وأنَّ النفس، إىل محببة وال لذيذة
محببًا وليس الخري، يف ورغبته اإلصالح، إىل وميله للحق، حبه إليه يضطره اضطراًرا،
وما ضعف من لهم يعرض وما وأغالطهم الناس سيئات عن الناقد يبحث أْن النفس إىل
مياًال بطبعه، رشيًرا اإلنسان يكون أْن إال النفس إىل محببًا ذلك ليس زلل، من يصيبهم
مؤلف يدلني أْن يرسني لهذا يشء، يف كله هذا من أكون أال وأرجو واألذى، اإلساءة إىل
الخطأ هذا عن ألعدل عليه؛ حكمت حني ُجْرُت أو نقدته حني أخطأت أنني عىل كاتب أو
خاطئ رأي عن بالعودة رسوًرا أشد أني واملؤلفني للكتاب أؤكد وأنا الجور، هذا وأصلح
األستاذ كتاب إيلَّ وصل حني أريد كنت ولقد خطأه، أعرف أْن قبل الرأي هذا بإذاعة مني
الكتاب فقرأت كثريًا، أو قليًال رأيي من أغري أْن عىل يحملني ما فيه أجد أْن الخرضي
يعلمون والقراء فاألستاذ أريد، كنت بما أظفر أْن دون وتدبرته الكتاب، وتدبرت وقرأته
إال به ينهض ال عسري شاق أنه وأعلن أحمده زلت وما الجهد، هذا لألستاذ حمدت أني
والراحة بالوقت للتضحية واالستعداد املكروه، عىل والصرب اإلرادة قوة لهم أتيحت من
تهذيب يف كامًال برأيي أحتفظ ذلك مع ولكني فيه، رأيي أغري وال كله هذا أعلن واملال،
يكن مهما أنه وأرى وتشويًها، مسًخا هذا وأعد نظامها، وتغيري واختصارها القدماء كتب
لصاحب أنَّ أرى ألني ذلك اللوم؛ من صاحبه يعفي وال الرش من يخلو ال فهو مفيًدا نافًعا
كتاب ألن تبديل؛ أو تغيري يناله أْن دون وضعه كما كتابه يبقى أْن يف مطلًقا ا حقٍّ الكتاب

الناس. بنفوس تعبث أْن الخري من ترد مهما لك كان وما نفسه، من جزء الرجل
األدب بهذا االنتفاع للناس تبيح وأْن الجيل، هذا إىل العريق األدب تقرب أْن تريد
تريد، كما ورتبه أحببت، ما األغاني كتاب من فخذ لك، ذلك عناء؟ وال مشقة غري يف
صاحبه، وضعه كما األغاني كتاب دع ولكن تهواها، التي الصورة يف الناس عىل واْعرضه
كان بما استأثر حتى راج قد كتابك وهب تبدله، أو فتغريه أنت لتأتي يضعه لم فهو
من األغاني نسخ وضاعت مهذبه، إىل األغاني عن الناس فانرصف شهرة من لألغاني
ومذهبه الفرج أبي علم من سيتخذونها التي الصورة أنَّ يف شكٍّ من فليس أيديهم؛ بني
إنك ستقول: الفرج، أبي إىل تيسء بذلك وأنت صادقة، وال صحيحة تكون لن التأليف يف
املؤلف هذا إىل تيسء أْن دون تنفعهم أْن تستطيع كنت ولكنك الناس، تنفع أْن أردت
مجده؟! تقاسمه ولم للخلود، واستحقاقه مجده الفرج أبا تشاطر أْن تريد املسكني،
ألبي الخلود تضمن أْن تريد ذلك؟! عىل قادر وأنت مستقالٍّ مجًدا لنفسك تبني ال ولَِم
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يظهر أْن قبل سنة ألف الفرج أبي كتاب عاش فقد األستاذ، سيدي يا معذرة الفرج!
ذائًعا الفرج أبي كتاب نرى أوالء نحن وها منظور، ابن مخترص رغم وعاش كتابك،
يكون أْن كتابك عىل اإلشفاق شديد وأنا مجهوًال، مقبوًرا منظور ابن ومخترص منشوًرا،
عىل يلحوا مهما واملخترصين املهذبني بأن الثقة وشديد منظور، ابن مخترص كحظ حظه
أراد وكما صاحبه، تركه كما الكتاب هذا فسيبقى واالختصار، بالتهذيب األغاني كتاب

يكون. أْن
األدب ورجال خاصة األستاذ إليها ألفت أْن أريد ا جدٍّ الخطر عظيمة مسألة بقيت
واالختالط والنقص الضعف من ألوانًا القدماء كتب يف يجدون أنهم وهي عامة، والتأليف
من كتبهم يف ما بإصالح القدماء هؤالء إىل يحسنون أنهم إليهم فيخيل الرتتيب، وسوء
إىل يسيئون ولكنهم أيًضا، املحدثني وإىل القدماء إىل يحسنون فهم حق، وهذا عيب،
والتشويه. املسخ وإىل والتبديل التغيري إىل واإلصالح التهذيب هذا يضطرهم حني القدماء
الذي النحو عىل ال ولكن لك، ذلك وفساد؟! نقص من األغاني يف ما تصلح أْن تريد
نحن علمائنا من وكثري األوروبيون العلماء سلكه الذي هو آخر نحٍو عىل وإنما سلكت،
وفساد، نقٍص من األغاني يف ما إصالح فيه مستقالٍّ كتابًا تضع أْن وهو العرص، هذا قبل
وتضبط األغاني نقص تكمل أْن من يمنعك كان الذي وما واضطراب، ضعف ومن
فعل ما نحو عىل جزأين أو جزء من يؤلف بكتاب فيه البحث الناس عىل وتيرس غريبه،
أْن يريد من بني عظيم فرق األغاني! كتاب فهرس وضعوا الذين األوروبيون املسترشقون
حقه املؤلف ليقاسم كتابًا يغري أْن يريد ومن به، االنتفاع الناس عىل ليسهل كتابًا يصلح

والخلود. املجد يف
من أنَّ العلم حق أعلم وأنا الكتاب، من األستاذ حذف ما مسألة هي أخرى، ومسألة
للعاطفة مؤذيًا فحشه أكان سواء الشعر، من الفاحش رواية عن يعدل كان من املتقدمني
وأعرف فاحش، شعٍر عن السرية يف عدل هشام ابن أنَّ أعرف واآلداب، لألخالق أو الدينية
نفسه الفرج أبا أنَّ وأعرف عيل، يف جعيل بن كعب قال ما كل يروي أْن أبى املربد أنَّ
هذا أعرف وعمر، بكر ألبي سبٍّا فيه ألن الحمريي؛ السيد شعر من كثريًا يروي أْن أبى
مقدمة يف شديًدا عيبًا يعيبه وهو التحرج هذا مثل ينكر كان قتيبة ابن أنَّ وأعرف كله،
اآلن، نحن كما األمر هذا يف كانوا القدماء أنَّ إذن أعرف األخبار»، «عيون املعروف: كتابه
مع أغري وال كله، هذا أعرف يتحرج، ال من ومنهم الفحش، رواية من يتحرج من منهم
ال أو الفحش رواية من تتحرج أْن لك كثريًا، وال قليًال تغيريًا األستاذ عمل يف رأيي ذلك

غريك. يضعه كتاب يف ال أنت تضعه كتاب يف ولكن تتحرج،
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ولكني األدب، طغاة من لست أنك أعتقد وأنا األدب، طغاة من لست إنك تقول:
هو وضعه شيئًا كتابه من تحذف أْن الفرج أبي عىل الطغيان من أنَّ ذلك مع أعتقد
كان األغاني يف يشء قراءة تحرمهم أْن األغاني قراء عىل الطغيان من وأنَّ كتابه، يف
يكن مهما إلنسان أرى ال ولكني الخري، أردت أنك يف أشك لست يقرءوه، أْن حقهم من
فيما أو يقرءون، فيما أو يكتبون، فيما أخياًرا يكونوا أْن عىل الناس يكره أْن يف ا حقٍّ
لم العامة القوانني أنَّ وأحسب العامة، القوانني إال ا حدٍّ الحرية لهذه أعرف ال يعملون،
أزال ال ثم األغاني، كتاب غري أو األغاني كتاب تطهري العلماء من غريك تكلف ولم تكلفك
الخربة تكن فمهما تفيد، ال أنها األستاذ رأى التي األشياء هذه يف كامًال برأيي أحتفظ
تبيح وإنما األغاني، كتاب من األشياء هذه حذف له تبيح ال فهي األستاذ اكتسبها التي

غريه. ال هو يضعه كتاب من يشاء ما حذف له
وتفسريه، الغريب ضبط من يتكلف ما حال كل عىل لألستاذ أشكر فإني وبعد،
املثنني، مع جهده عىل وأثني املستزيدين، مع ذلك من وأستزيده وترتيبه، الشعر وتكميل
أْن يمكن كان الذي الجهد هذا عىل — األسف هذا يف وحيًدا أكون وقد — آسف ولكني

الفرج. أبي دون لألستاذ خالًصا مجده يكون مستقالٍّ قيًِّما كتابًا للناس ينتج

رضوبًا الناقد تكلف فهي النفس، إىل املحببة وال باللذيذة ليست صناعة النقد إنَّ قلت:
هذه عن هللا رصفه لو عنها يستغني أْن يستطيع كان قد األلم، من وألوانًا املكروه من
بدونها، لألدب حياة ال قل أو الزمة، قل أو نافعة صناعة ذلك مع ولكنها الصناعة،
إىل مضطرون إذن ونحن ننقد، أْن إىل مضطرون إذن فنحن غريها، من له قوام وال
أو خارجيٍّا أذى أخىش ولست النقد، هذا سبيل يف للمكروه ونتعرض األذى نتحمل أْن
اإلنسان يجده الذي املنكر األذى هذا أخىش وإنما املؤلفني، أو الُكتَّاب من يلقاني مكروًها
كتب بالنقد يتناول حني نفسه من اإلنسان يلقاه الذي الثقيل املكروه وهذا نفسه، يف
وبينه بيني تصل ال يل أخ ضيف أحمد فالدكتور والقرابة، املودة وأهل واألصدقاء اإلخوان
فرنسا يف مًعا قضيناها حياة وبينه بيني تصل بل وحدها، املرصية الجامعة يف حياتنا
خريها ونحتمل ومرها حلوها نبلو وكنا والرش، الخري فيها وكان واملر، الحلو فيها كان
آخر، شيئًا صاحبه بمودة وال إنسانًا بصاحبه أحدهما يعدل ال صادقني، أخوين ورشها
منذ الناس يف أذاعه الذي القيِّم كتابه بالنقد أتناول أْن إىل مضطر فأنا كله هذا ومع

األندلس». يف العرب «بالغة كتاب وهو أشهر،
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الجامعة يف حظ االختالف: أشد مختلفان حظان ضيف أحمد األستاذ لصديقي
يذيع حيث الجامعة خارج وحظ األدبي، البحث بمناهج ويبرصهم الطلبة يعلم حيث
األستاذ وفق فقد بالغبطة، خليق ا جدٍّ فحسن الجامعة يف حظه أما األدبية، ومباحثه كتبه
ولقد كثري، لخرٍي فيها فوفقوا سلكوها للبحث جديدة مناهج تالميذه أمام يفتح ألن
اإلجادة من حظه فكان األدبي البحث من ألوانًا تناول لألستاذ تلميذ عن مرة غري حدثتك
العربي األدب تناول لألستاذ آخر تلميٍذ عن وسأحدثك مبارك، زكي الدكتور هو عظيًما،
القليل باليشء وليس الكيالني، أفندي كامل وهو به، بأس ال كتابًا فأظهر األندلس يف
يف األستاذ يمِض وملا التأليف، يسيئون ال الذين املؤلفون تالميذه من يكون أْن أستاذ عىل

قصاًرا. أعواًما إال التعليم مهنة
من حظه ولكن بالغبطة، خليق حسن الناحية هذه من ضيف أحمد األستاذ حظ
التأليف، يف موفق غري التعليم، يف موفق هو الشديد، األسف مع سيئ األخرى الناحية
السبب إنَّ قلت: إْن القصد أتجاوز وال أخطئ ال وأحسبني لهذا، سببًا أجد أْن حاول ولقد
رسيعة نفسه أنَّ هو كتبه يف به الالئقة اإلجادة وبني األستاذ بني يحول الذي األسايس
ودرًسا بحثًا تقتله حتى له فتثبت لليشء تعرض تكاد ال الرسعة، هذه يف مرسفة الحركة،
حتى باملوضوع يلم يكاد ال امللل، كثري السأم شديد هو وإنما وتفكريًا، فهًما وتنضجه
إىل منه وينتقل فيه، ويزيد فيسأمه آخر موضوع إىل منه وينتقل فيه، ويزيد يسأمه
كثرية آراء الرسيع االنتقال وهذا السأم هذا نتيجة وتكون رابع، وموضوع ثالث موضوٍع
رشًطا األناة كانت وإذا للبحث، قابلة وال واضحة وال ناضجة غري ولكنها الجدة، ظاهرة
الوحيد األسايس الرشط فهي نوعه، يكن مهما يشء كل يف واإلتقان لإلجادة أساسيٍّا
العلمية؛ األناة جانب إىل شيئًا العلمية املناهج تكن لم وربما املنتجة، العقلية للحياة
نتيجة إال األمور حقيقة يف ليست ولزومها قيمتها عىل املنتجة العلمية املناهج ألن ذلك
قطع أرًضا ال املنبت «إنَّ قال: حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صدق وقد العلمية، لألناة طبيعية
اختالفها، عىل العقلية واملباحث واألدب العلم يف ذلك يكون ما وأظهر أبقى.» ظهًرا وال
آثاًرا إال األمر حقيقة يف ليست واألدباء العلماء إليها انتهى التي الباهرة النتائج هذه فإن
أقول وال األشهر، أقول ال فيها وأنفقت القوى فيها ذهبت شاقة، بطيئة طويلة لجهود
كلها، حياته العالم فيها أنفق علمية فكرة من فكم القرون، قلت إذا أخطئ وال األعوام،
العلماء أو العالم بعده وجاء درًسا، يتمها أْن دون الحياة هذه أسباب به انقطعت ثم
األدب، يف األمر وكذلك ووقت، جهٍد من أنفق ما أضعاف أو أنفق ما مثل فيها فأنفقوا
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فإنما ا، حقٍّ عدو املنتجة العقلية للحياة كان فإذا كلها، العقلية الحياة يف األمر وكذلك
الدكتور األستاذ أظهرهما اللذين الكتابني تقرأ ولقد الرسعة، يف واإلرساف العجلة هو
فأرسف تعجل األستاذ أنَّ من به أشعر بما فتشعر الجامعة، يف الدرس بدأ منذ ضيف
ولم فهمها، هو يتقن فلم ينبغي، كما نفسه يف تنضج لم آراء الناس يف وأذاع العجلة، يف
الصدر وضيق األلم من بيشءٍ وتشعر بهذا، تشعر بعده، من يفهموها أْن الناس يستطع
صفحة تقرأ تكاد ال فأنت واإلتقان، اإلجادة عىل وقدرته وكفايته األستاذ تعرف كنت إذا
وحتى شديد، بغموض تشعر وحتى الضيق، بهذا تشعر حتى الكتابني أحد من واحدة
تسأل أْن تستطيع وأنت يقول؟ أْن يريد ماذا اإللحاح: يف متشدًدا ا ملحٍّ نفسك تسأل
ألن ذلك املقنع؛ الجواب تجد أْن دون عليه وتلح املؤلف تسأل أْن بل تسألها، وأْن نفسك

إتقانًا. يتقنها ولم إملاًما باملوضوعات ألم املؤلف
أني ويؤملني األندلس، يف العرب بالغة يف اآلخر كتابه مقدمة من اآلن فرغت ولقد
أْن يريد األستاذ بأن أشعر فأنا يشء؛ عىل منها أستقر لم أني أو شيئًا، منها أفهم لم
لألدب سيضع أنه إيلَّ فيخيل عليه، وحكمهم لألدب تصورهم واملحدثني القدماء عىل ينكر
فإذا جديدة، والفهم للبحث مناهج فيه يرسم جديًدا، حكًما عليه ويحكم جديًدا، تعريًفا
القدماء وحكم القدماء تصور إىل رجوًعا ثم وإبهاًما، غموًضا إال أجد لم القراءة يف مضيت
نادرة وال والتسلية، الفكاهة من رضبًا األستاذ رأي يف األدب ليس القدماء، عن والنقل
اللب ويسحر النفس يملك شعر بيت وال بليغة، حكمة وال طريفة، عبارة وال ظريفة،
النادرة «كثري كان من األستاذ رأي يف األديب وليس الفصيحة، وألفاظه البليغ برتكيبه
كتاب وليس راوية»، حافًظا الحديث عذب الجليس، أنيس االطالع، واسع الذاكرة، حارض
وأنواعه، والشعر وقواعدها، اللغة مسائل من «لكثرٍي جامًعا كان ما األستاذ رأي يف األدب
«طيل كان من األستاذ رأي يف الكاتب وليس األمم»، وتواريخ والعامة الخاصة والنوادر
انقياًدا، إليه البالغة تنقاد املرتادفات من بكثرٍي عامًلا األلفاظ، باختيار عارًفا العبارة،

ا». حقٍّ الباطل ويجعل باطًال الحق فيصور
قدمنا، مما شيئًا األستاذ رأي يف الكاتب وال األدبي الكتاب وال األديب وال األدب ليس
واإلدراك الفكر وقوة البرشية والقرائح العقول «نتائج األستاذ عند األدب إذن؟ األدب فما
العالم عىل فيفيضون الُكتَّاب، أقالم بها وتسيل الشعراء، ألسنة بها تنفتق التي اإلنساني
وإعجابًا غبطة النفس يمأل ما الوجود وخفايا النفس وأرسار وصوره االجتماع أحوال من
اإلدراك بدقة واملفكرين الُكتَّاب من العامة عن ويمتازون االفتتان، وجمال اآلراء، بصحيح
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بالحواس.» مدرًكا يكون أْن من يقرب تصويًرا واالجتماعية النفسية املعاني وتصوير
شيئًا املؤلف نفس يف أنَّ إيلَّ يخيل وإنما واضًحا، شيئًا أفهم فلم أنا أما شيئًا؟ أفهمت

سبيًال. قوله إىل يجد ال وهو يقوله أْن يريد
هذه وكل املتقن والبيت الجيدة والعبارة والنادرة الفكاهة أنَّ يشء كل قبل ولنالحظ
األيدي نتائج وال واألنوف، اآلذان نتائج ليست أدبًا يسميها أْن األستاذ يُرد لم التي األشياء
من سخًفا وال القول من هواء ليست وهي والعقول، القرائح نتائج هي وإنما واألرجل،
وإذن ما، اجتماعية لحياة أو ما، إنسانية لنفٍس صورة حال كل عىل هي وإنما الحديث،
للفرق مالحظ الغربي، باألدب كلف األستاذ أنَّ الحق األدب، يكون أْن يريد كما أدب فهي
يعينه فال عليه، ويدل يحدده أْن يريد وهو الفرق، بهذا متأثر العربي، األدب وبني بينه
يفكر، مما أكثر يقول فهو والكتابة، التفكري يف األناة يصطنع لم ألنه لسانه؛ وال قلبه
أسلوب اآلن تمل نفوسنا أنَّ األستاذ يزعم حني الحال وكذلك يقول، مما أكثر يفكر وهو
وحاجاتنا، وميولنا أذواقنا يالئم ال أصبح هو كما العربي الشعر ألن العربية؛ القصيدة
هذا عىل تدل تكاد ال الغموض شديدة فعبارته عبارته، أنقل وال املؤلف عن أترجم وأنا
كما العربي الشعر نمل أننا الحق من فليس هذا ومع وجهًدا، مشقة كلفتها إذا إال
الحديث العرص أذواق وبني بينه يقاربان وتطوًرا رقيٍّا له نريد كنا وإْن فيه، نزهد هو
الحياة يمثل ال األستاذ يظن كما العربي األدب أنَّ يشءٍ يف الحق من وليس وحاجاته،
الحياة تمثيل من نحٌو هو وإنما الوجود، أرسار عن يعرب وال والنفسية االجتماعية
أْن إىل محتاج ولكنه والوجود، الكون أرسار عن اإلعراب من ورضب والنفسية االجتماعية
عىل دلتك قد األربعاء» «أحاديث تكون أْن وأرجو واإلنصاف، العناية مع ويدرس يفهم
يمثل األموي األدب وأنَّ العبايس، العرص يف االجتماعية الحياة يمثل العبايس األدب أنَّ
يف الخاصة وظروفهم الشعراء نفوس يمثل أنه كما أمية، بني عرص يف االجتماعية الحياة
كتابًا يؤلف ِلَم ينبئني أْن األستاذ يستطيع وهل األربعاء! أحاديث أذكر يل وما العرصين،
ضعيًفا؟ أو قويٍّا تمثيًال األندلسية الحياة يمثل األندليس األدب يكن لم إذا األندلس أدب يف
يف الحديثة الغربية واآلداب والالتيني اليوناني األدب نحو ينحو ال العربي األدب إنَّ قل
العربي األدب قيمة يمحو ال لكنه فيه، نزاع ال يشء فهذا األحياء، ووصف الحياة تمثيل
ولكن اإلنسانية، للنفس ومرآة اإلنسانية، الحياة مظاهر من مظهر إنه حيث من نفسه يف
مما أكثر يقول — لك قلت كما — هو وإنما العربي، األدب قيمة ينكر أْن يرد لم األستاذ
املباحث، من له يعرض ما يُنضج ال الحركة رسيع ألنه يقول؛ مما أكثر ويفكر يفكر،
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بل هللا! أستغفر الُكتَّاب، من كغريه فكان األندليس األدب قيمة يذكر أْن أراد أنه ذلك وآية
الطيب. نفح كتاب عن ونقل بسام ابن ذخرية عن فنقل القدماء كالم استعار

لها يتعرض أال نحب كنا يسرية مالحظات إىل لننتقل املقدمة هذه مناقشة ولنرتك
األدبي، لبحثه مقدمة األندلس يف األدب بتاريخ يلم أْن األستاذ أراد العايل، األدب يف كتاب
من رضوبًا فيها تجد حتى التاريخية املقدمة هذه قراءة تبدأ تكاد ال ولكنك حسن، وهذا
من غريهم يفتحه لم ما فتحوا العرب أنَّ مثًال تجد عالته، عىل القول وإرسال اإلهمال،
كانوا حتى قرون ثالثة العرب عىل تمِض فلم واحد، قرٍن يف بل قرون، ثالثة يف األمم
من خرجوا العرب أنَّ مثًال وتجد بالحياة، االستمتاع إىل عنه وانرصفوا الفتح سئموا قد
إىل يصلوا أْن قبل ففتحوها أخرى ببالٍد مروا ولكنهم القريوان، إىل ثم مرص، إىل بالدهم
وأنَّ العرب، أقامها دولة أعظم كانت األندلس يف العرب دولة أنَّ مثًال فيها وتجد مرص،

اإلسالم. بها جاء مدنية أعظم كانت األندلس يف مدنيتهم
قرطبة مدنية أكانت وبغداد؟ دمشق دولة من أعظم قرطبة دولة أكانت هذا؟ أحق
مثل يف يتورط أْن العلمي األدب يف لكتاب يباح وهل والقاهرة؟ بغداد مدنية من أعظم
من يخلو ال الكتاب أنَّ أالحظ بأن لنفيس أسمح هل ثم عالته؟! عىل املرسل الكالم هذا
يعاد وإنما املوضوع»، هذا يف العودة إىل هللا وفقنا «إذا يقال: أْن ينبغي فال لغوي، إهمال

فيه. ال املوضوع إىل
ولكني مفصًال، نقًدا الكتاب نقد يف أميض أْن عن واملكان الوقت بي يضيق لقد
تنقصه، التي العلمية األناة لهذه املقبلة كتبه يف األستاذ يوفق أْن وأرجو قدمت، بما أكتفي

والفوز. اإلتقان من له أهل هي ما لكتبه شك غري من تكفل والتي
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أيًضا األغاني مهذب حول والحرية: واألدب النقد

الدكتور سيدي
أْن وأحب حديثك، وإىل إليك أكون ما أشوق ألنني الحديث؛ أجاذبك أْن أحب
به تخص أْن األغاني مهذب مثل عىل قليًال ألن األغاني؛ مهذب إىل بك أعود

حديثي: عليك أقص فاسمع وإذن األدب، صحيفة من وخطرتان خطرة
بأن ملكته منذ عنيت وقد عاًما، وعرشين نيف منذ األغاني كتاب أملك
أنني باألدب الناس أشغف من وأنا لسيدي أؤكد ولكني مكتبتي، حلية أجعله
به، وإعجابي له حبي فرط عىل الكريم الكتاب ذلك أدب من يدي أمأل لم

جميًعا. األدب علماء عنه يصدر الذي الفياض املنهل بأنه وعلمي
أيام عرشة ويف األغاني، مهذب من األول الجزء ملكت أيام عرشة ومنذ
وقبائلها، العرب شعوب أي وعرفت منه، يدي ومألت كله الكتاب قرأت فقط

له. نسًجا أرق وأيها القول، شعوب يف عوًدا أصلب وأفخاذها بطونها وأي
بحثهم يسوقهم الذين املنقرين، الباحثني من لست بأني ألومن إني
استيعاب أو ومجون، فحش من األغاني صاحب أورده ما قراءة إىل وتنقريهم
الباحثني أولئك من لست نعم فيه، معنى وال له شأن ال مما «املهذب» تركه
إىل الحاجة وقت األغاني إىل أرجع أْن أعوزني ملا منهم كنت ولو املتعمقني،
األدب يحبون الذين املتأدبني سواد من بدًعا لست ولكني واالستيعاب، البحث
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النسق بديع يجدوه أْن الرسور كل ويرسهم مشاعرهم، عليهم ملك حبٍّا العربي
األغاني». «مهذب يف أجده كما واحد كتاٍب يف القطاف داني

يكون حتى إنشائه، أو الفرج أبي خواطر من األغاني كتاب يكن لم
مسًخا إلفه، إىل إلف كل وجمع شكله، إىل شكل كل وضم وتهذيبه، ترتيبه
فأحسن ومغنيهم، العرب شعراء يف غريه آراء نقل الفرج أبا ولكن وتشويًها،
أقوام بني الواحد الجزء يف فجمع وضعه، يف يحسن ولم نقله، يف اإلحسان كل
كتابه، تفاريق يف مذهب كل شاعر بكل وذهب األدب، نسب يف بينهم صلة ال
رأى رجل عىل يعاب فهل الوضع، إجادة عن الجمع بإجادة شغل يف كان وربما
الفياض األدب وذلك فجمعها، تائهة الثروة وتلك فنظمه، مبدًدا الذخر ذلك
وتهذيبه األغاني كتاب تنسيق يرى الدكتور سيدي كان وإذا فصفاه؟! مكدًرا
عمل يف رأيه فما فيه، له شخصية ال وهو عليه واعتداء الفرج ألبي معارضة
لشعراء قصائد إىل منهما كل عمد وقد حماستيهما، يف والبحرتي تمام أبي
ونزعات مشاعره وخطرات صاحبها نفس قصيدة كل ويف واإلسالم، الجاهلية
القصيدة أجزاء بني وفرق حذف، ما منها فحذف نظامه، وأسلوب رسائره
كتابه، من إلفه إىل كالٍّ منها واألدب والحماسة والوصف الغزل فرد الواحدة،
أبو جنى فقد وإذن له؟ وتشويًها لألدب مسًخا ذلك أيعد سيدي؟ رأي فما
النسق بذلك قربا قد أنهما يرى أم الخوايل؟ العصور شعراء عىل وصاحبه تمام

األدباء؟! منال من الشعر جني
الفرج أبي إىل أحسن أحد يكن إْن أقول: أْن األستاذ سيدي يل ليسمح
مهذب كتاب وإنَّ جميًعا، املتأدبني إىل إحسانه قرب ألنه بك؛ الخرضي فاألستاذ
تهذيب مكرم ابن هذبه ولو بعيدة، أجيال منذ يظهر أْن يجب كان األغاني

فيه. ترب ال تربًا األدباء منه ألباح له الخرضي األستاذ
السياسة، جريدة أكرب أني الجليل وأستاذي صديقي عني مبلغ فهل وبعد،
حزازات لشفاء ذريعة يتخذونها ألناس يتاح أْن فيها األدب صحيفة وأجل
يف وللتغلغل الكتب لنقد فما إال النقد، باسم النفوس سخائم وحك الصدور،
واألدب؟! العلم يخدم الوسيلة بهذه وهل أقدارهم؟ من والنيل العلماء كرامات
أي ففي السياسة، جريدة من األدب صحيفة يف العلماء كرامات تَُصْن لم وإذا

تصان؟! أْن نرجو صحيفة
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الذي ذلك أما ونزاهته، نبله له وأعرف وأدبه، علمه أجل لرجل كلمتي تلك
املطر، وابل وتحت الرتام يف ويقهقه يضحك زال وما وقهقه، فضحك نقدك قرأ

الحال! تلك له سببت الذي أنت ألنك عنه؛ املسئول وحدك فأنت

هللا ورحمة عليك والسالم
كاتب

من أنَّ وهو فيه، يخالفني أم الرأي هذا عىل الخرضي األستاذ أيوافقني أدري لست
السيارة الصحف وتتناوله فيه، اآلراء وتختلف حوله، الكالم يكثر أْن ناشئ لكتاب الخري
الدعوة يف وإلحاح الكتاب ألمر إذاعة ذلك ففي آخر، حينًا والسخط حينًا عنه بالرضا
يظفرون فال بأموالهم، املؤلفون يبتغيه قد الذي املفيد الجيد اإلعالن من ورضب إليه،

يريدون. بما منه
نقده، يف وشددت كتابه نقدت أني فليهنئه الرأي، هذا عىل يوافقني األستاذ كان إذا
املتأدبني من جماعة أهم قد بيننا الحوار هذا وأنَّ رده، فنقدت النقد هذا عىل رد وأنه
فصًال لهم تنرش وهي املايض، األحد يوم فصلني لهم «السياسة» ونرشت فيه، فاشرتكوا
بأن للناس وتذكري الكتاب، إىل الدعوة يف وإلحاح للكتاب، ذكر هذا كل ويف اليوم، هذا يف
من يظفر كان األستاذ أنَّ أحسب وما فيه، وينظر يقرأ أْن خليق وأنه ظهر قد الكتاب

مال. من لها يبذل مهما متكرر مفصل متصل كهذا بإعالن «السياسة» جريدة
والذود الكتاب نقد يف «السياسة» نرشت قد أن وأحسب ا، حدٍّ يشء لكل أرى أني عىل
املوضوع هذا من ننتقل أْن وقرائها األدب لصحيفة الخري من وأنَّ كفاية، فيه ما عنه
أني لوال األغاني»، «مهذب حول القول ألستأنف كنت وما جديد، نفع فيه آخر يشءٍ إىل
أريد كنت أشياء ويف اليوم، صباح تنرشه وفيما األحد، صباح السياسة نرشت فيما رأيت
قصرية وقفة عندها نقف أْن خليقة أموًرا أفعل، أال إيلَّ طلب صاحبها ولكن أنرشها، أْن

أخرية.
األثر، سيئ خاطئ وكالهما شديًدا، تناقًضا متناقضني فهمني النقد يفهمون الناس
والنقد تحفظ، غري من وتقريًظا طيبًا، وثناءً خالًصا، حمًدا النقد من يفهم من فمنهم
بني صاحبه ورفع أمره وإذاعة الكتاب، ترويج منه يقصد املدح من رضب هؤالء عند
وحتى إليك، به ويسعى إليك يرسله حتى كتابه من يفرغ أحدهم يكاد ال لهذا الناس،
الحلو، وأسلوبك العذب، «كالمك من كلمة تحرمه وأال بالنقد، تتناوله أْن منك يرجو
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الرائع واإلنشاء الحلو واألسلوب العذب الكالم أنَّ نفسه يف يقدر وهو الرائع»، وإنشائك
عليه والثناء الكتاب لرتويج وسيلة هو إنما الناقد وأنَّ وإنشاؤه، وأسلوبه كالمه هو إنما
السيئات؛ عىل وداللة وتجريح وقدح طعن أنه عىل النقد يفهم من ومنهم أقل، وال أكثر ال
وأقالمهم، أللسنتهم يتعرض ال حتى الكتب تأليف ويكره أصحابه، ويكره يكرهه فهو
لكتابه يعرضوا أال الناقدين إىل يتوسل فهو التأليف، إىل وصناعته حياته اضطرته فإن
عليه، يسخطون أو عنه فريضون يقرءونه القراء وبني بينه يخلوا وأْن برش، وال بخرٍي
أولئك من وسمعت أعاجيب، وهؤالء أولئك من وقرأت وهؤالء، أولئك كتب إيلَّ وصلت وقد
من شيئًا عليك أقص أو الكتب، هذه من طرًفا لك أنرش أخذت أني ولو أيًضا، وهؤالء
أحًدا، أوذي أْن أريد ال ولكني حزنت، كما ولحزنت ضحكت، كما لضحكت األحاديث هذه

نسيتها. وربما األحاديث هذه عن وألعرض مزقتها، وربما الكتب، هذه فألَْطِو
فأي الحرج، من تخلو ال بطبعها دقيقة واملؤلفني النقاد بني الصلة أنَّ الحق ويف
ما العناء من فيه ولقي بذل، ما الجهد من فيه بذل كتاب عىل الثناء يف يطمع ال مؤلف
فيهما ما فيبينوا بالنقد، جهده ونتيجة جهده النقاد يتناول أْن يكره ال مؤلف وأي لقي!
له، مستحق أنه ويعتقد الثناء يحب كلنا قصور! من فيها ما عىل ويدلوا ضعٍف، من
أْن وهو هذا، مع ينقصنا شيئًا ولكن له، يتعرض أال خليق أنه ويعتقد الذم يكره وكلنا
يستحق رجًال أنَّ أفهم أكاد وال النقد، بغري للعلم قوام ال بأن ونؤمن قدره، العلم نقدر
وحاجة النقد يقدر يكن لم إذا واألدب، العلم طالب من أو أديب أو عالم بأنه يوصف أْن

إليه. واألدب العلم
حاجٍة يف العلم فليس خالص، هجاء أنه عىل وال خالص، ثناء أنه عىل ال النقد يقدر
أْن ينبغي إنما جميًعا، عنهما يرتفع هو وإنما الهجاء، إىل حاجٍة يف هو وليس الثناء، إىل
وباطل يبقى، أْن يجب حق من فيه ما عىل وداللة للعلم تمحيص أنه عىل النقد يقدر
يدلك أْن يؤذيك ِلَم أدري ولست باطل، أو حق أنه تعتقد ما عىل قل أو يزول، أْن يجب
ِلَم أدري ولست املطلقة، باإلصابة عهًدا األيام عىل تأخذ لم وأنت أخطأت، أنك عىل ناقد
ما. إلنسان التوفيق هذا يقدر ولم أبًدا، للحق موفق بأنك الناس يصفك أْن عىل تحرص
فيه خري ال النقد ولكن فنية، أو أدبية أو علمية حركة لكل طبيعية حاجة إذن النقد
النقاد بني تحول التي املنكرة القيود هذه من قيد كل من حرٍّا يكن لم إذا منه، نفع وال

وجهه. عىل واجبهم أداء وبني
ومواضعها، أوقاتها للمجاملة تكون فقد إليها، وما باملجاملة النقد يتقيد أال يجب
الحق يرى فيمن رأيك وما الصحيح، النقد عن وبعًدا للعلم، منافرة األشياء أشد ولكنها
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ا حقٍّ رجًال أتراه مكانة! ذي إىل تقربًا أو بأستاذ، رفًقا أو لصديق، إرضاء عنه فيعرض
الحق وعىل هو، حيث من الحق عىل املكانة وصاحب وأستاذه صديقه يؤثر الذي ذلك
وذي واألستاذ للصديق إرضاء فيقره الباطل يرى فيمن رأيك وما خاص؟ بنوٍع العلمي
العلم عىل وصالتهم أقدارهم تكن مهما الناس يؤثر الذي ذلك ا حقٍّ رجًال أتراه املكانة؟

ليغضبه؟ فريضيهم
حاجٍة يف ولست حريتهم، وبني النقاد بني تحول التي األسباب هذه ا جدٍّ كثرية
حرية أنَّ ظني وأكرب عليها، يدل أْن إىل تحتاج أْن من أظهر فهي أحصيها، أْن إىل
الصحيحة، الرتبية نتائج من نتيجة فهي املختلفة، الحرية رضوب من بدًعا ليست النقد
االجتماعية الحياة فيه فسدت بلٍد يف ا جدٍّ عسرية وهي القيِّمة، األخالق آثار من وأثر
ما آملني ولقد ليعيشوا، واملداجاة النفاق يف يرسفوا أْن إىل فيه الناس واضطر والسياسية،
األستاذ كتاب ينقد أْن أراد ملعلم األحد صباح يف «السياسة» نرشته الذي الفصل يف قرأته
راتبه عىل مشفق ألنه نفسها؛ السياسة عىل حتى اسمه إخفاء من ا بدٍّ يجد فلم الخرضي،

بأذى. باشا ومغربي الخرضي األستاذ يمسها أْن املعارف وزارة يف ومنصبه
أنَّ أعلم فأنا الخرضي؛ األستاذ من املعلم هذا عىل أشفقت ألنني ال ذلك؛ آملني
تعبث قد كهذه عاطفة ألن بل سبيلها؛ يف الناس يؤذي أْن من للحرية رعاية أشد األستاذ
عىل األدبي النقد يخىش املعلم كان وإذا واملعلمون، األساتذة منهم الناس من بطائفة
واملنصب؟! الراتب هذا عىل وأهواءها السياسة سلطان يخىش ال فكيف ومنصبه، راتبه
الناس؟! عليه ينكرها التي املريبة املواقف هذه السياسية الوزارات من يقف ال وكيف
وربما آخر، يشء الحدود وتجاوز يشء، الحرية ولكن حرٍّا، يكن لم إذا النقد يف خري ال
لألستاذ، نقده يف القصد تجاوز من شيئًا األديب املعلم هذا عىل أنكر أْن يل الحق من كان
التي األلفاظ هذه إىل يضطر أْن دون يقول أْن يريد، ما كل يقول أْن يستطيع كان فقد
وكنت اضطراًرا، إليه اضطررت فقد اإلنكار، هذا من إليه معتذر وأنا نفع، غري يف تؤذي
عىل نفيس أوثر أْن أريد ال ولكني بي، ظنه لحسن خالًصا شكًرا إال له أقدم أال أحب
الفصل هذا األدب صحيفة يف أنرش أال إىل اضطراري من إليه معتذر أني كما الحق،
أفكر لم فأنا أيًضا، الخرضي األستاذ لكتاب ناقًدا «السياسة» إىل به بعث الذي الثاني،
من األخالق هذه استنباط يف وال الخرضي، األستاذ أخالق نقد يف «السياسة» تفكر ولم
األستاذ بأخالق لنا فليس كهذا، يشءٍ يف نفكر أْن للسياسة وال يل كان وما األغاني، مهذب
غري، ليس العلمية وآثارهم لكتبهم نعرض أْن األحياء مع سبيلنا وإنما شأن، الخرضي
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حياتهم أصبحت والذين القدماء مع نسلكها فسبيل والخصال األخالق استنباط فأما
فقد األدبي، النقد يف الحرية حدود تجاوزه يف األديب املعلم أعذر وإني للتاريخ، ملًكا
بها عهد حديثي كنا وإذ والسياسية، االجتماعية الحياة آثار من أثر الحرية هذه إنَّ قلت:

اإلرساف. وبني بينها نفرق وأال حدودها، نتجاوز أْن غريبًا فليس مرص، يف
يطلب فيما األلفي» «أحمد األديب الكاتب عىل أرد أْن إىل حاجة يف أنا فهل بعد، أما
األديب للكاتب أثبت أْن إىل حاجٍة يف أنا وهل القصص؟ تلخيص عن اإلعراض من إيلَّ
ا جدٍّ عظيم الفرق أنَّ له أثبت أْن إىل حاجٍة يف أنا وهل خطر؟ منها األخالق عىل ليس أْن
صبح كتاب بأن أنبئه أْن إىل حاجٍة يف أنا وهل األغاني؟ وتهذيب القصص تلخيص بني
لم وربما بعد، قدره الناس يقدره لم والتاريخية األدبية الوجهة من قيِّم كتاب األعىش
األعىش صبح صاحب بأن أنبئه أْن إىل حاجٍة يف أنا وهل يعدله؟ ما العربية اآلداب يف يكن
أْن يريد ال كان إذا إليه يرجع أْن يستطيع مطبوع، كتاٍب يف ولخصه كتابه اخترص قد

األعىش. صبح قراءة يف يتورط
أدبه له أشكر فأنا اليوم صباح فصله «السياسة» نرشت الذي الكاتب األستاذ أما
من أكثر منذ األغاني ملك أنه من يقول فيما أصدقه لم إذا إليه أعتذر ولكني وظرفه،
أكرب ألن أصدقه؛ ال الخرضي، األستاذ كتاب ظهر حتى به ينتفع أْن دون سنة، عرشين
األستاذ يحتاج ال وقد الخرضي، األستاذ عن دفاًعا نفسه إىل اإلساءة يف يرسف أنه ظني
أبو صنع ما بني ا جدٍّ عظيم الفرق أنَّ إىل األستاذ ألفت ثم الدفاع، هذا كل إىل الخرضي
الخرضي األستاذ صنع وما الشعرية، املختارات أصحاب من وغريهما والبحرتي تمام
الشعراء شعر من نتخري أْن حقنا من أنَّ معرفة إىل حاجٍة يف أظنه وما األغاني، بكتاب
غري بها ونذهب القدماء كتب نغري أْن يف الحق لنا يكون أْن دون نرويه، وما نحفظه ما
محتفًظا زلت ما أني األول: شيئني؛ إىل القراء ألفت أْن أريد أني القول وخالصة مذهبهم،
إىل بالقياس نافع العلماء، إىل بالقياس سيئ فهو الخرضي، األستاذ عمل يف كامًال برأيي
وال القدماء كتب تمسخ ال مستقلة كتب الناس لهؤالء تؤلف أْن منه وأنفع الناس، عامة
أال عىل جميًعا، للنقاد األدب صحيفة أبيح بأن السعادة كل سعيد أني الثاني: تشوهها.

والنفع. واألدب، الحرية، ثالث: خصال من نقدهم يخلو
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أرسطاطاليس ومرتجم شعراؤنا

من حظٍّا ومؤلفيه العرص هذا ُكتَّاب أوفر السيد لطفي أحمد الجليل أستاذنا كان ربما
ما بمثل ظفر مرصيٍّا مؤلًفا أو كاتبًا أنَّ أعلم فما والرضا، بالغبطة وأحقهم السعادة،
أو كاتبًا أنَّ أعلم وما له، حد ال الذي واإلعجاب املتصل الثناء هذا من األستاذ به ظفر
بخل غري يف عمله له يحمدوا أْن عىل وأصدقاءه خصومه أكره العرص هذا يف مرصيٍّا مؤلًفا
بحمده الكتاب أقالم أجرى العرص هذا يف مرصيٍّا مؤلًفا أو كاتبًا أنَّ أعلم وما تقتري، وال
حني السيد لطفي األستاذ فعل كما وإطرائه، بمدحه الشعراء ألسنة وأطلق وتقريظه،
أهوائهم اختالف عىل الُكتَّاب أجمع فقد أرسطاطاليس، ألخالق ترجمته الناس يف أذاع
ما وشكر وتقريظه، حمده عىل عنه واالنرصاف األستاذ، حب يف افرتاقهم وعىل ومذاهبهم

الكتاب. هذا برتجمة خري من العربية اللغة إىل قدم
الناس، وقرأها الصحف نرشتها وفصول رسائل من الُكتَّاب كتب ما يعنينا وليس
الشعراء! وأي الشعراء، ألسنة األستاذ به أطلق الذي الشعر هذا هو يعنينا الذي وإنما
الخالصة تهنئتنا األستاذ إىل نقدم أْن علينا الحق من كان فإذا ونسيم، وحافظ، شوقي،
الفصل هذا يف نثبت أْن حقنا من كان وإذا منه، ولخري له أهل هو الذي الطيب الثناء بهذا
ألرسطاطاليس، ترجمته وعن األستاذ عن كتبنا يوم قدرناه فيما مخطئني نكن لم أننا
هذا كان إذا نقول الحوادث، من كغريه ليس أدبي حادث الكتاب هذا ظهور أنَّ من
أنطق التي الثالث القصائد هذه عند نقف أْن أيًضا حقنا من يكون فقد حقنا، من كله
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يف الشعرية القوة وجوه من وجًها لنتبني ألرسطاطاليس؛ األخالق كتاب بها الشعراء
يف األدبية الحياة وجوه من شيئًا املاضية الفصول يف بينا أْن بعد عندنا العرص هذا
هذا يف األدبية القوة عىل نحكم أْن اإلرساف من أنَّ العلم حق أعلم وأنا العرص، هذا
وأعلم األندلس»، يف العرب و«بالغة الكامل» و«تهذيب األغاني» «مهذب بكتاب العرص
العرص هذا يف الشعرية قوتنا عىل نحكم أْن والظلم اإلرساف من أنَّ العلم حق كذلك
السيد لطفي األستاذ مدح يف ونسيم وحافظ شوقي أنشأها التي الثالث، القصائد بهذه
ونسيم وحافظ لشوقي فإن وظلم، إرساف هذا أنَّ عىل أرسطاطاليس، ألخالق وترجمته
والهزل، الجد من مختلفة مذاهب فيها ذهبوا قيِّمة أخرى قصائد الشعراء من وغريهم
أني القارئ يالحظ أْن أحب ولهذا النقد، يحب ملن ورضا للقلب، ومتعة للنفس، لذة فيها
اإلجادة من املختلفة لحظوظهم مقاييس وال لشعرائها، عناوين القصائد هذه أتخذ ال
الشعراء، هؤالء عن فيها إليك نتحدث فرصة هي وإنما واإلسفاف، السمو ومن واإلساءة،
ال أني يف شك من وليس إليه، يعمدون حني ومذاهبهم الشعر يف أنحائهم بعض وعن
لم هذه قصائدهم أنشئوا حني فهم جميًعا، الشعراء هؤالء عىل العذب الطيب بالثناء أبخل
اإلكبار، يستحقون من وإكبار اإلنصاف عاطفة هي قيِّمة، رشيفة لعاطفٍة إال يستجيبوا
إىل بالقياس سيما وال القليل، باليشء نفسه يف هذا وليس للوفاء، أهل هم ملن والوفاء
ليس أمته، يف مكانته وعلو خطره جالل عىل السيد لطفي األستاذ أنَّ تعلم وأنت الشعراء،
وال شأنه من ذلك كان وما الشعر، آلهة يتملق أو الشعراء ثناء يبتز أْن يستطيع بحيث
قدموا فيما متصنعني غري مخلصون متكلفني، غري صادقون إذن فشعراؤنا أخالقه، من
بيشءٍ الثالثة شعرائنا عىل أبخل ال أنا بل ثناء، من إليه أهدوا وفيما مدح، من األستاذ إىل
من ليشءٍ وفق قد فكلهم الخالصة، الفنية الوجهة من له وفقوا ملا قليل غري الثناء من
القافية وإقرار وأحكامه، النظم وإتقان األلفاظ تخري يف جد قد كلهم به، بأس ال اإلجادة
— املعاني عىل الغوص يف اجتهد قد وكلهم الكثري، لليشء كله هذا من فوفق نصابها، يف
وإنما الطلبة، تفته ولم الحظ يخطئه فلم منها، الطريف الغريب وتلمس — يقولون كما

الشعرية. الحسنات بني له يحىص أْن يمكن بيشءٍ عاد
أكون أْن يف السيد لطفي أستاذنا قبلهم من وأستأذن شعرائنا، من أستأذن أني عىل
أْن عن وأكربتها عليها، وحرصت الحرية هذه تعودت فقد القصائد، هذه أنقد حني حرٍّا
هو اإلنسان هذا كان ولو ومني، الناس من منزلته تكن مهما إنسان سبيل يف بها أضحي

نسيم. أو حافظ، أو شوقي، أو السيد، لطفي األستاذ
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قد جميًعا أنهم الحظت إذا الثالثة، شعرائنا إىل معتذر فأنا وإذن حرٍّا، أكون أْن أريد
ال وهم األجيال، عىل وسلطانه بآثاره واإلشادة ومدحه، أرسطاطاليس لذكر عرضوا
آثاره، يجهلون وهم ومدحوه أرسطاطاليس ذكروا نعم، شيئًا، أمره من يعرفون يكادون
األخالق كتاب حتى يجهلون إنهم قلت إذا — يصدقونني وهم — يصدقوني أْن وأرجو
مقدمة يتجاوز الكتاب بهذا علمهم أنَّ أظن وما القصائد، هذه أجله من أنشئوا الذي
ا، حقٍّ فيها بما وأحاطوا املقدمة هذه قرءوا جميًعا أنهم أحسب وما السيد، لطفي األستاذ
الشاعر يعمد أْن واإلعجاب الثناء يستحق مما يكون فقد والثناء؛ العتب بني أتردد وهنا
جودة من يخلو ال شعًرا فيه فيقول وأرساره، بدقائقه يحيط وال يدركه ال موضوع إىل
املثل عىل الحرص يف مرسف الطمع، شديد ملحاح، ثقيل ولكني إحسان، من يربأ وال
أتقنوها إذا إال لألشياء يعرضوا أْن لهم أحب وال الجهل، لشعرائنا أرىض ال فأنا األعىل،
يفعلون، ال ما الشعراء يقول أْن أفهم وقد ا، حقٍّ وأرسارها دقائقها عىل وظهروا إتقانًا،
أرسف، أو ذلك يف أغلو أني أرى ولست يعلمون، ال ما الشعراء يقول أْن أفهم ال ولكني
رأيك وما الفنية، الرباعة إىل طريًقا وال لإلجادة، وسيلة وال للخري، مصدًرا الجهل كان فما
تكوين من به يتصل وما الترشيح يجهل وهو الفنية، اآليات ابتكار يف يطمع مثال يف
بدونها! الفنية اإلجادة إىل سبيل ال التي العلوم هذه من ذلك إىل وما اإلنساني، الجسم
القوي الحس مظاهر من ومظهًرا الشعور، آثار من أثًرا كانت إذا الفنية اإلجادة إنَّ
العقل من الحقيقي غذاءها تستمد لم إذا لغو فهي الخصب، والخيال الدقيقة والعواطف

والعلم.
أحقهم هو نعم، املوضوع، هذا يف يعاتب بأن الثالثة الشعراء أحق شوقي كان وربما
شأنه، من ويرفع بذكره يشيد أْن وأراد بأرسطاطاليس، تعلق قد بينهم من فهو بالعتب؛
نفسه شوقي ولعل تدهش ولعلك املرتجم، لألستاذ خص مما أكثر قصيدته من له وخص
عمًرا أراد نعم، أفالطون، مدح وإنما أرسطاطاليس، يمدح لم إنه وله لك قلت إذا يدهش
خارجة؛ إىل عمرو عن الخري هذا فانرصف بالخري؛ عمًرا أراد ولكنه خارجة، هللا وأراد
رضية والحكام الفالسفة نفوس أنَّ ولوال عمرو، إىل السبيل تلمس يحسن لم الشاعر ألن
أستاذه أفالطون عىل يَنَْفَس وأْن شوقيٍّا، يخاصم أْن أرسطاطاليس حق من لكان بطبعها،
أفالطون، هللا وأراد أرسطاطاليس، شوقي أراد يحتسب، ال حيث من جاءه الذي املدح هذا
أْن فيكفي أرسطاطاليس، يمدح لم شوقيٍّا أنَّ يف القول أطيل أْن إىل حاجٍة يف ولست
قبل فأعلنه التوحيد إىل سبق بأنه أرسطاطاليس يصف أنه لنرى شوقي قصيدة نقرأ
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صوته صدى «لطفي» وبأن الروح، قديس كان وبأنه أيًضا، املسيح وقبل والحطيم، البَنِية
اليونان فالسفة بني كان وإذا النديم، جسم يف جرت إذا كالسالفة رسائله وبأن الرخيم،
ربما بل أفالطون، هو يكن لم وربما أرسطاطاليس، هو فليس التوحيد إعالن إىل سبق من
الخامس القرن يف التوحيد إعالن إىل اليونان فالسفة سبق فقد أيًضا، سقراط هو يكن لم
إىل يُْقَرُن يونانيٍّا فيلسوًفا هناك أنَّ هو العناية يستحق الذي اليشء ولكن املسيح، قبل
وليس مصادرها، من ومصدًرا املسيحية، الديانة أصول من أصًال فلسفته وتعترب املسيح،
الذي أفالطون املثل، صاحب أفالطون أفالطون، هو وإنما أرسطاطاليس، الفيلسوف هذا
اإللهية والفكرة اإلنسانية بالنفس يرقى أْن استطاع والذي األعىل، املثل طلب يف أمعن
مقصوص كان فقد أرسطاطاليس أما بعده، فيلسوف يدركه ولم يسبقه لم حيث إىل
يف أرسطاطاليس يصعد لم ولهذا السماء، يف يصعد جناح له يكن لم قل أو الجناح،
يكن لم ألنه ذلك األرض؛ إىل خفضه وإنما السماء، إىل برصه يرفع لم ولعله السماء،
هناك كان وإذا استنباًطا، األرض من يستنبطه كان وإنما السماء، من الحق يستوحي
فهذا ا، حقٍّ الشاعر هو فيلسوف هناك كان إذا قل أو ا، حقٍّ الشعر فلسفته تالئم فيلسوف
العاجز اإلله هذا أرسطاطاليس، إله شوقي عرف ولو أرسطاطاليس، ال أفالطون هو
يفكر وال نفسه، إال يعلم ال الذي يشء، كل عن جماله إىل املنرصف بنفسه املفتون الجاهل
هذا لرثى هذا أرسطاطاليس إله شوقي عرف لو أقول بنفسه، إال يعجب وال نفسه، يف إال

يقول: أْن أستطاع وملا نفسه، ألرسطاطاليس ولرثى اإلله،

ال��ك��ل��ي��م رش��د ف��ي وك��ان ال��م��س��ي��ح َه��دي ف��ي ك��ان َم��ْن
وال��ح��ط��ي��م ال��ب��ن��ي��ة ق��ب��ل ��ًدا م��َوحِّ وراح وغ��دا

التوحيد يخطر ولم الكليم، رشد يف وال املسيح َهدي يف أرسطاطاليس يكن لم كال،
ولكن القدماء، اليونان فالسفة من لغريه يخطر لم ولعله ألرسطاطاليس، نفهمه كما

أرسطاطاليس: عن شوقي يقول أْن هو ا حقٍّ املؤلم اليشء

ال��ن��دي��م ف��ي ت��م��ش��ت إذا ف ��ال ال��سُّ م��ث��ل ورس��ائ��ل
وب��ال��ش��م��ي��م ب��ال��م��ذاق ـ��ك��ر تُ��س��ـ ال��ن��ف��ح��ات ق��دس��ي��ة
ال��رخ��ي��م ال��ص��وت ذل��ك م��ن ال��ص��دى ه��و أن��ت لُ��ط��ِف ي��ا
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السالفة تشبه أرسطاطاليس آثار أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن يريد! الرسائل أي
قليًال شيئًا أرسطاطاليس رسائل يف أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن بعد! من أو قرب من
أرسطاطاليس صوت أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن القدسية، النفحات هذه من كثريًا أو

رخيًما! كان
شعراءنا أريد وإنما — الفلسفية املذاهب فهم يف الشعراء يتعمق أال ا جدٍّ أفهم
توحيد يشبه أرسطاطاليس توحيد أنَّ إليهم خيل إذا وغريه شوقي وأعذر — خاصة
شعرائنا عىل نلح أْن يصح ال وقد حال، كل عىل توحيد فهو املسلمني، توحيد أو املسيح
نواس، أبو يفعل كان كما فيه، الفالسفة مذاهب ويتقنوا الطبيعة بعد ما يدرسوا أْن يف
إىل البيان وأئمة الشعراء يجهل أْن هو أعذره أْن وال أفهمه أْن أستطيع ال الذي ولكن
النفحات، قديس الصوت رخيم النثر حلو كان أرسطاطاليس أنَّ إليهم فيخيل الحد، هذا
تريد، ما وصفه من تبلغ فلن أفالطون كلها األوصاف بهذه صف بالسالفة، آثاره تشبه
رءوًسا، وصدع عقوًال أرسطاطاليس نثر كدَّ فكم أرسطاطاليس، بها تصف ال ولكن
ال أرسطاطاليس نثر بأن شهيد اليونانية عن يرتجم لم أنه مع السيد لطفي واألستاذ
وال قليل القدسية النفحات من فيه وليس املاء، يشبه وال العسل، يشبه وال الخمر، يشبه
وبني بينها ويالئم ويستثمرها، يستغلها كيف وعرف لغته أتقن قد عالم نثر ولكنه كثري،

والفلسفة. العلم حاجات
الخري من يكون ال فقد الصفات، بهذه إليه تحسن وال أرسطاطاليس تحمد ال أنت
هو وإنما وفتنتها، اللغة سحر يحتمل ال العلم ألن فتانة؛ ساحرة لغته تكون أْن للعالم
قلت قد ولكني بأسمائها، األشياء يسمي أْن وإىل الدقة، يف التشدد وإىل الدقة إىل محتاج

أفالطون. هللا وأراد أرسطاطاليس، أراد شوقي إنَّ لك:
وحافظ، شوقي، فيه اشرتك وقد يشبهه، آخر عيٍب إىل العيب هذا من أنتقل أني عىل
يقدروه ولم األخالق، كتاب يقرءوا لم أنهم وهو أيًضا، الكتاب من وغريهم ونسيم،
وخيل األخالق، بلفظ فتنوا قد فهم ترجمته، ومن تأليفه من للغرض يفطنوا ولم قدره،
إىل قصد قد لطفي وأنَّ ألفه، يوم األخالق إصالح إىل قصد قد أرسطاطاليس أنَّ إليهم
أستطيع ولكني هذا، من يشء يف فكرا قد الرجلني ولعل ترجمه، يوم األخالق إصالح
عميل، ال علمي وترجمته الكتاب تأليف من األول الغرض أنَّ والُكتَّاب للشعراء أؤكد أْن
أظن وما واإلرشاد، الوعظ يف يفكرا أْن قبل الفلسفة خدمة أرادا واملرتجم املؤلف وأنَّ
مرجع هو وإنما واملرشدين، للوعاظ مراًما يصلح األخالق يف أرسطاطاليس كتاب أنَّ
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مدرسة ويف الجامعة يف لطالبه األخالق علم يدرس حني منصور الدكتور لصديقنا حسن
الحقوق.

أرسطاطاليس يمدح ولم أفالطون مدح قد أنه إىل شوقي ألفت أْن أستطيع وهل
قال: حني

رح��ي��م ج��ب��ار ب��ن��اء ل��ل��ع��ص��ور ال��ش��رائ��ع ي��ب��ن��ي

ولكنه قيِّمة، أصوًال الدرس هذا يف ووضع السياسة، درس أرسطاطاليس يكون فقد
صاحب أفالطون فهو للناس رشع يوناني فيلسوف هناك كان وإذا الرشائع، يبِن لم

القوانني.
يمدحه، أْن قبل أرسطاطاليس يدرس لم شوقي أنَّ من قدمت ما عىل يدلنا هذا كل

فنية. أخرى مالحظات إىل األسايس العيب هذا فلندع
األبيات: هذه إىل انظر

ال��ص��ري��م وادي إل��ى ب��ه ـ��ب األل��م��ـ ش��ع��ب م��ن وس��ري��ت
ال��ص��م��ي��م ال��ح��ب ف��ي ـ��غ��اي��ات ل��ل��ـ ال��ل��غ��ت��ان ف��ت��ج��ارت
ت��م��ي��م م��ن وأخ��رى ـ��م��ة ق��ي��ـ اإلغ��ري��ق م��ن ل��غ��ة

أنَّ زعمت أْن بعد «األملب» ذكرت ملا شوقي مكان كنت لو أني يشء كل قبل أالحظ
اليونانية، الوثنية مستقر فاألملب الكليم، رشد ويف املسيح نهج عىل كان أرسطاطاليس
بهذه عبثت قد القافية أنَّ هذا بعد وأالحظ «زوس»، اآللهة قرصكبري يقوم كان قمته وعىل
الرصيم، بوادي السيد لطفي صلة وما هذا؟ الرصيم وادي فما قليل، غري عبثًا األبيات
اللغة أنَّ الحق من وهل تميم؟ شأن وما النيل! وادي إىل أرسطاطاليس نقل إنما وهو
لغة تكون ال ولَِم ا؟! حقٍّ تميم لغة نعرف وهل تميم؟ لغة هي إليها الكتاب ترجم التي
تميًما ولكن ا! حقٍّ نعرفها التي الوحيدة العربية اللهجة وهي القرآن، لغة فهي قريش

الخضوع. هذا للقافية شوقي يخضع أال أحب كنت وكم بامليم، ينتهيان والرصيم
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مالءمة للحق املالئم القيِّم البيت هذا عىل أثني أال والظلم الجحود من فإن وبعد
قوله: وهو تامة،

ال��ع��ل��وم ف��ي وأدرك��وه��ا ال��ف��ن��ون ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��م��س��وا

أْن دون وأدركوها الفن يف الحقيقة اليونان ملس فقد الصدق، يف آية البيت هذا
وقد البديع، لإليجاز جيد ومثل الصدق، يف آية البيت هذا أنَّ أكرر العلم، يف يلمسوها

قوله: يف اللفظي الجمال هذا عىل أُثِْن لم إذا أيًضا الظلم يف أرسف

ال��غ��ري��م ط��ل��ب ي��أل��ون��ه ال ال��ع��ل��م ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن
وال��ن��م��ي��م وال��س��ع��اي��ة ئ��ر ال��ص��غ��ا ع��ن ال��م��ع��رض��ي��ن

عىل أثني أْن أيًضا اإلنصاف من يكون وقد يعجبني، ال «الصغائر» لفظ كان وإْن
خلقه: وكرم ووفاءه شوقي إنصاف تمثل التي األبيات هذه

ال��ق��س��ي��م ص��ح��ب��ت��ك ووج��ه ال��ج��م��ي��ل ب��م��ذه��ب��ك ق��س��ًم��ا
ذم��ي��م وال ال��وداد ف��ي ـ��ل ض��ئ��ي��ـ ال ع��ه��د وق��دي��م
ال��خ��ص��ي��م وال ب��ال��ع��دو ن��ة ل��ل��ك��ن��ا ي��وًم��ا ك��ن��ت م��ا
ال��وخ��ي��م ال��م��رع��ى إل��ى ت��ن��زل ل��م ال��ن��اس ت��الح��ى ل��م��ا
ال��ش��ت��ي��م األس��د ب��ت��رف��ع ق��اب��ل��ت��ه ش��ات��م ك��م
ال��ع��ق��ي��م ع��ن ال��ج��ه��ود م��ن ـ��ب ب��ال��خ��ص��ي��ـ ن��ف��س��ك وش��غ��ل��ت
خ��دي��م أوف��ى ت��زل ول��م د ال��ب��ال ب��ال��ع��ل��م ف��خ��دم��ت

حرًجا أشد حافظ مع موقفنا وليكونن حافظ، قصيدة إىل شوقي قصيدة ولندع
آخر. شيئًا نزعم ونحن شيئًا يزعم حافًظا ألن ذلك شوقي؛ مع موقفنا من ومشقة

تجاوزوا أنهم نظن وما أرسطاطاليس، كتاب يقرءوا لم الثالثة شعراءنا إنَّ قلنا:
فيقول: الكتاب قرأ أنه لنا يزعم حافًظا ولكن العربي، املرتجم مقدمة

واالع��ت��ب��ار ال��خ��ش��وع ب��ي��ن ك��ت��اب��ه ق��رأت إن��ي
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إط��ار ف��ي ال��م��ت��رج��م ج��ن��ب م��اث��ل ال��م��ؤل��ف ف��إذا
وال��وق��ار ال��م��ه��اب��ة م��ن ي��ف��ي��ض ن��ور وع��ل��ي��ه��م��ا

تَر ولم السيد، لطفي األستاذ مقدمة تتجاوز ولم الكتاب تقرأ لم حافظ، يا كال
النور هذا عليهما شعرك وأنزل كذلك تخيلتهما وإنما إطار، يف ماثلني واملرتجم املؤلف

أقول. فيما تماري ولن تجادل لن بأنك زعيم وأنا تذكره، الذي
هذا عليهما يفيض اإلطار هذا يف الفيلسوفني ورأيت ا حقٍّ الكتاب قرأت أنك فلو
غنيٍّا مجيًدا مثلك شاعًرا بأن تقنعني أْن تريد وهل هذا، غري كالًما فيهما لقلت النور
يوحي أْن دون ويتفهمه أرسطاطاليس، ككتاب كتابًا يقرأ أْن يستطيع الخيال خصب
مثله اإلنسانية تعرف لم الذي العقل هذا وصف يف البيان آيات من آية الشعر إليه
ولكنك لطفي، األستاذ ترجمة تقرأ ولم أرسطاطاليس تعرف ال كشوقي أنت كال، بعد؟!
فلم أرسطاطاليس مذهب ذهبت ألنك ذلك شوقي؛ من للعتب تعرًضا وأقل بالرضا، أحق
وتأدبت خاصة، لطفي مدحت فيه، أنت الذي األفق تتجاوز ولم يدك، يف ليس ما تلتمس
به بأس ال إحسانًا لطفي مدح يف أحسنت هنا ومن أقل، وال أكثر ال أرسطاطاليس مع

البيت: هذا عن حدثني ولكن شوقي، مثله عن يقرص لم وإْن

ال��م��دار ال��ف��ل��ك ن��وادر ج ت��ا أرس��ط��اط��ال��ي��س ب��ك��ت��اب

معنى وما املدار»؟ الفلك «نوادر معنى وما اإلضافات؟! هذه أتحب عليك؟! يثقل ألم
أعرتف النوادر؟ لهذه تاًجا أرسطاطاليس كتاب يكون أْن معنى وما النوادر؟ هذه تاج
فتظفر «املدار»، لفظ إىل لتصل الطويلة الطريقة هذه سلكت أنك إال شيئًا أفهم ال أني
يف القافية استعبدتك وكذلك فيه، تزهد أْن تستطيع كنت بيتًا القصيدة يف وتحرش بقافية

قولك:

ال��ت��ج��ار ب��م��ي��زان م��اس ك��أن��ه ال��ك��الم ت��زن

قافية؟! أنه إال إليه الحاجة وما التجار؟ ميزان فما
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ا: حقٍّ الصادقة ا، حقٍّ الجيدة األبيات هذه عىل تحفٍظ غري يف أثني ولكني

دار ع��ق��ر ف��ي وان��زوى س��ة ال��س��ي��ا ه��ج��ر ل��ق��د ق��ال��وا
ال��ف��رار م��ع ال��ن��ج��اة ورأى ل��غ��ي��ره ال��م��ج��ال ت��رك
ح��ذار خ��ط��ل م��ن وح��ذار ال��ن��ه��ى رب ت��ظ��ل��م��وا ال
ق��رار أو ل��ن��وٍم ال س��ة ل��ل��س��ي��ا ال��س��ي��اس��ة ه��ج��ر
ال��س��ت��ار خ��ل��ف ل��ه��م ي��ب��ن��ى ال��ذي ع��ل��م��وا أن��ه��م ل��و

«مع» لفظ بأن وأشعر لغريه»، املجال «ترك قوله يف االبتذال من شيئًا أجد كنت وإْن
إىل الركون «ورأى قال: وهال الفرار.» مع النجاة «ورأى الشطر: هذا يف القلق شديد

الفرار.»
قوله: يف الطريق» «لقم أحب أال يف حافظ يل يأذن وهل

س��ار ل��ك��ل ت��ل��وح ُص��وى ـ��ق ال��ط��ري��ـ ل��ق��م ع��ل��ى واج��ع��ل

وأكرب الشعر، للغة مالئًما جيًدا صحيح كل ليس ولكن صحيًحا، اللفظ يكون وقد
الصوى يستتبع ال والرسى قافية، فهو «سار» للفظ كله البيت بهذا مدينون أننا ظني

الطريق». «لقم تستتبع ال ولكنها الطريق، تستتبع واألعالم والصوى واألعالم،
قوله: إىل أرتح لم إذا حافظ يغضب وهل

ال��ب��وار ع��ادي��ة وق��ب��ل د» «ال��ف��س��ا ق��ب��ل ب��ه��ا ��ل ع��جِّ

كتاب قبل «السياسة» كتاب ينرش أْن السيد لطفي األستاذ إىل يطلب أنه أعلم وأنا
منكرة تكون قد الشعر رضورات أنَّ يف حافظ يشاركني أال ولكن والفساد»، «الكون
الرضورات هذه من رضب والفساد» الكون «كتاب عن بالفساد التعبري أنَّ ويف أحيانًا،
ملاذا! أدري ال جاءت التي البوار» «عادية نكًرا الرضورة هذه من أشد ولكن املنكرة!

القافية! من لشعرائنا وويل راء، فآخرها للقافية، جاءت هللا! أستغفر
يقولون كما — هللا عىل ورزقي نفيس يف ما فسأقول غضب أم حافظ أريض وسواء
السياسة معالجة عىل يعيننا قد ألرسطاطاليس «السياسة» كتاب أنَّ حافظ ظن —
إىل وطلب والفساد»، «الكون كتاب عىل آثره ولهذه املرصية، املسألة وحل اإلنجليزية
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املسألة حل يف متعجلني ألسنا ال! ولَِم نرشه يف يتعجل وأْن يقدمه أْن لطفي األستاذ
«السياسة» كتاب ولكن الزؤام! املوت أو التام االستقالل إىل ظمأ أكبادنا تتحرق املرصية،
ينتفع ولن اإلنجليزية، السياسة فهم يف وال املرصية، املسألة حل يف يؤخر وال يقدم ال
الشيخ أنَّ كما «ماكدونالد»، أو «كرزن» أو «شامربلني» سيعالج الذي الرسمي الوفد به
إىل حافظ قصيدة ولندع املجرمني، يعظ أْن يريد حني األخالق بكتاب ينتفع لن الجربي

نسيم. قصيدة

يعجبه، نثًرا يل أنَّ إىل وأشار عيلَّ، بالثناء تفضل فقد لنسيم، أعرض حني متهم ولكني
من ينتظر مثلهما فهو صاحبيه؛ أغضبت كما نسيًما وسأغضب حرٍّا، سأكون أني عىل
قد شوقي أنَّ وكما لطفي، وال أرسطاطاليس ينتظر لم وما ينتظران ما األخالق كتاب
«هومريوس» ذكر حني نسيم أخطأ فقد واملسيح؛ أرسطاطاليس بني قارن حني أخطأ
كان فما كهومريوس، شاعر لطفي ملدح يوفق أْن تمنى وحني املدح، شعراء من أنه عىل
قصص أهل وأصحابه هومريوس وإنما املديح، أصحاب من هو وال مادًحا، هومريوس
اليونان شعراء من املدح صاحب فأما عصورهم، انقضت الذين األبطال بذكر وإشادة
وغريهما. و«تيوكريت» «ككاليماك» خاصة اإلسكندرية وشعراء وتالميذه، «بسندار» فهو
ولكني القافية، شأن يف وتكلف لفظية مالحظات من نسيم قصيدة تخلو ال وقد
صاحبيه، قصيدتي من تكلًفا أقل نسيم قصيدة بأن — ذكرني نسيًما ألن ال — أعرتف
الخفة من شيئًا نسيم قصيدة يف بأن أعرتف خطًرا، هذا من أجل آخر بيشءٍ أعرتف بل

قصيدته: مطلع إىل وانظر حافظ، وال شوقي له يوفق لم

ح��ب��ي��ب م��ن ش��ك��اة وب��ال ن��س��ي��ب ب��ال يُ��َزفُّ ش��ع��ٌر
َل��ُع��وب غ��ان��ي��ة ذك��ر م��ن خ��ل��ْت ُم��ْرق��ص��ة ع��ي��ُب م��ا

نسيم قصيدة ويف والعذوبة، الظرف من يشء — عادي أنه عىل — الكالم هذا يف
ولم فقده، الذي ابنه ابنه، ينَس لم فهو مؤثرة، مؤملة ظاهرة شخصيته أنَّ وهو آخر يشء
األستاذ أنَّ وأحسب فيلسوف، وهو ممدوحه إىل وبثه بحزنه يتحدث أْن شاعر وهو يكره
فأنا وصاحبيه، نسيم بمدح تأثر مما أكثر نسيم قصيدة من األبيات بهذه تأثر لطفي

النفس. رقيق اًسا حسَّ أعرفه
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طريفة فكرة فيها ألن صاحبيه؛ عىل تقدمه التي األبيات هذه نسيم قصيدة ويف
مرتجم لطفي إىل العهد ويل تربية يكل أْن فؤاد امللك عىل يتمنى أليس جريئة،

أرسطاطاليس: إىل اإلسكندر تربية فيليب وكل كما أرسطاطاليس،

رح��ي��ب خ��ل��ق م��ن ف��ي��ك م��ا رأى وق��د ال��م��ل��ي��ك ل��ي��ت
رب��ي��ب ُس��دت��ه ح��ج��ر ف��ي ب��ن��اش��ئ إل��ي��ك يُ��ْدل��ي
ال��م��ش��وب غ��ي��ر وورده��ا م ال��ع��ل��و ن��ه��ى م��ن ت��س��ق��ي��ه
وال��دروب ال��م��س��ال��ك وض��ح ري��ع��ان��ه ف��ي وتُ��ري��ه
ال��م��ه��ي��ب ف��ي��ل��ب��س ك��اب��ن ـ��ح ي��ص��ب��ـ ال��ف��اروق ف��ه��ن��ال��ك
ال��م��ش��ي��ب ف��ي ب��اس��م��ك ويُ��ش��ي��د ال��ص��ب��ا ف��ي ب��ن��ورك ي��م��ش��ي

صاحبيه. عىل نسيًما املرة هذه يف أقدم أنا
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موىس. سالمة لألستاذ موىس» سالمة «مختارات •
العقاد. محمود عباس لألستاذ والحياة» األدب يف «مطالعات •

∗ ∗∗

البحث يف الضيق من شيئًا أحس ألني فيه؛ نعيش الذي العرص هذا أدع أْن أريد
وألني شديًدا، نقًصا فيه أجد ألني الضيق؛ من شيئًا أحس وشعرائه، كتابه ودرس عنه
فخري والتقريظ، بالنقد للمعارصين نعرض أْن أردنا إذا ا جدٍّ محدودة حريتنا بأن أشعر
يكرهون ولكنهم اليومية، حياتهم يف بالحرية أهله يستمتع الذي العرص هذا ندع أْن لنا
ُمِيضَّ ولكنَّ بالحرية، أهلها يستمتع لم أخرى عصور إىل العقلية، حياتهم يف الحرية هذه
يقتضيه وما العلم إال حريتنا يحد ال أحراًرا والنقد بالدرس نتناولها أْن لنا أتاح قد الزمن

وإنصاف. إخالٍص من
أو يوًما فيه أبقى أْن إىل ويضطرني يمسكني شيئًا ولكن العرص، هذا أدع أْن أريد
العرص، هذا إىل أيسء أني نفيس يف وأحس فصلني، أو فصًال فيه أكتب أْن وإىل يومني،
أريد ما فيه أقول أْن دون األخرى العصور إىل تركته إذا علينا العقلية الحرية حق وإىل
الناس أنَّ فلو إعالنها، عيلَّ الحق من أنَّ وأرى بها أشعر آراء فيه أعلن أْن ودون أقول، أْن
لكانت بالنقد، فيه يعيشون الذي العرص يتناولوا أْن وأبوا أصنع ما مثل صنعوا جميًعا
أْن الناس حق من يكون وقد شديد، لخطٍر العقلية الحرية ولتعرضت منكرة، النتيجة
حرصهم يشتد أْن عليهم الحق من ولكن العادية، اليومية حياتهم يف الحرية عىل يحرصوا
وألَبَْق الرأي، هذا إعالن يف حرٍّا وألكن إذن رأيي فألعلن العقلية، حياتهم يف الحرية عىل
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أْن يف استطعت ما وألجتهد فصلني، أو فصًال فيه وألكتب يومني، أو يوًما العرص هذا يف
أحراًرا الناس وليكن كثرية، أو قليلة أدبية قيمة من فيه نعيش الذي العرص لهذا ما أتبني
من للناس أكتب فأنا ينكروه، أو ذلك يعرفوا أْن ويف يذموه، أو مني ذلك يحمدوا أْن يف

للناس. أكتب أْن قبل لنفيس أكتب ولكني شك، غري
محمود وعباس موىس سالمة األستاذين مع ا جدٍّ لذيذة ساعات قضيت بأني أعرتف
هذه أحمد ذلك مع ولكني أذكر، فيما قط إليهما أتحدث ولم أعرفهما ال وأنا العقاد،
الثناء، أحسن عليها لهما وأقدم الشكر، أجمل لهما وأشكر معهما، قضيتها التي الساعات
بهما سأحتفظ اللذين القيمني كتابيهما أقرأ أْن يل تتح لم قصاًرا ساعات معهما قضيت
قرأت ولكني الظروف، بذلك وسمحت العمل أذن متى قراءتهما من أفرغ حتى أمامي
يف أنفقته الذي الوقت عىل آسف لم أني أعلن بأن مغتبط سعيد وأنا فصوًال، كتابيهما يف
يل يتيح أْن أتمنى وأنا أنفقته، الذي الوقت هذا إنفاق حمدت وإنما الفصول، هذه قراءة
منهما. فصول استعادة يف بل الكتابني، إتمام يف أنفقه آخر وقتًا الحياة وظروف العمل
يوقع وهو آخر ملوسيقي استمع موسيقيٍّا أنَّ قرأت فرنيس كتاب أي يف أدري لست
صوت اآلن عرفت فقد حسبك، له: قال ثم ساعتني، أو ساعة له استمع البيانو، عىل
صلة. من نفسه وبني بينها وما وخواصها وأرسارها موسيقاه عرف أنه يريد نفسك،

الفرنيس األدب كتب من كتاب يف قرأته وأحسبني الكالم، هذا قرأت أين أدري لست
القصة هذه أخرتع لم فأنا كذبتني أم الذاكرة أصدقتني وسواء روالن»، «رومان املعروف
األستاذ كتاب من فصوًال قرأت وقد اآلن، أستعيدها وأنا كتاب، يف قرأتها وإنما اخرتاًعا،
قراءة أتم ولم العقاد، محمود عباس األستاذ كتاب من أخرى وفصوًال موىس، سالمة
مغتبٌط املعرفة بهذه وأنا نفسيكما صوت عرفت فقد حسبكما، لهما: ألقول الكتابني،

سعيد.
سالمة األستاذ يف أقول ما مني سيقبلون جميًعا الناس أنَّ العلم حق أعلم وأنا
الظاهرة، السياسية األلوان أصحاب من ليس موىس سالمة األستاذ ألن يكن؛ مهما موىس
اتحاديٍّا، يكون قد بل وطنيٍّا، يكون وقد دستوريٍّا، حرٍّا يكون وقد سعديٍّا، يكون فقد
لونًا، لنفسه يتخذه وال إعالنه، يتكلف ال أو السيايس رأيه يعلن ال حال كل عىل ولكنه
التقريظ؛ أو بالنقد أتناوله أْن يف حر وأنا أذمه، أْن أو كتابه أحمد أْن يف حر فأنا وإذن
إىل ينظرون كما إليه ينظرون فالناس الظاهرة، السياسية األلوان أصحاب من ليس ألنه

غري. ليس مفكر كاتب
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يخالف شأن تقريظه أو لنقده آخر، شأن فله العقاد محمود عباس األستاذ أما
من العقاد محمود عباس األستاذ ألن ذلك تقريظه؛ أو موىس سالمة األستاذ نقد
مغرق سعدي هو ظهور! وأي سيايس! لون وأي الظاهرة، السياسية األلوان أصحاب
أْن تقتيض السياسية وآدابنا فعاداتنا وإذن «البالغ»، كتاب من كاتب وهو السعدية، يف
فإذا السياسيني، األنصار مع أو املحايدين مع نسلكها التي الطرق غري طريًقا معه نسلك
نعدم فلن الحزبية، السياسية الخصومة تقتضيها التي الخاصة الطريقة هذه تجاوزنا
السياسيني أنصارنا من نعدم ولن علينا، حجة هذا يتخذ من السياسيني خصومنا من
مزاجه باختالف وضعًفا شدة تختلف مغاضبة يغاضبنا من أو الرأي، يف يخالفنا من
يف حرٍّا أكون بأن نفيس أخذت فقد ذلك ومع السيايس، بمذهبه إيمانه وقوة وطبيعته
النقد هذا يف وألنسني الحرية، مطلق حرٍّا ألكونن هللا من موثًقا نفيس عىل وأعطيت النقد،
الخصلة، بتلك نفيس أخذت قد كنت وإذا والسخط، الرضا وعواطف والقربى املودة صالت
لم والتقريظ، بالنقد واألساتذة والزمالء األصدقاء وتناولت املوثق، هذا نفيس عىل وأعطيت
السياسية، الخصومات أتجاوز أْن يل يكون فقد والحق، اإلنصاف إال كله هذا يف أصطنع
بينها ليس األدب يف حق كلمة ألقول قدمي، وتحت أذني دبر األحزاب خالف أجعل وأْن

صلة. واألحزاب السياسة وبني
أولئك وليعرتف أيًضا، السياسيون أنصارنا وليطمنئ السياسيون، خصومنا فليطمنئ
من كان وإذا واألحزاب، السياسة جانب إىل الوجود يف حقهما واألدب للعلم بأن وهؤالء
سيايس، حزب واألدب للعلم ليس أْن أيًضا الحق فمن وطن، واألدب للعلم ليس أْن الحق
األدب سبيل يف وْألَنَْس ا، حقٍّ حرٍّا فألكن النقد يف حرٍّا أكون بأن نفيس أخذت قد كنت وإذا
واألستاذ، الزميل ومكانة والقربى املودة عواطف نسيت كما السيايس، مذهبي والعلم
لنفيس أكتب أني وأعيد قلت فقد عنه، ينرصفوا أو مذهبي يذهبوا أْن يف أحرار والناس

للناس. أكتب أْن قبل
العقاد عباس لألستاذ السيايس املذهب أمقت فأنا أخرى، مرة وهؤالء أولئك ليطمنئ
الفصول هذه من فصًال العقاد لألستاذ أقرأ وال له، حد ال ازدراءً وأزدريه شديًدا مقتًا
األدبية فصولها من أقرأ لم بل فصًال، منها أقرأ ولن «البالغ» يف يكتبها التي السياسية
املنكر السيايس السخف هذا عن وانفصلت كتاب يف جمعت أنها ولوال «البالغ»، يف فصًال
كتابًا أمامي رأيت ولكني فيها، نظرت وال قرأتها ملا السخيفة الصحيفة هذه تنرشه الذي
فيه تقال وأْن ينقد أْن خليق أنه ورأيت فصوله، بعض وقرأت فيه فنظرت األدب، يف
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هذا وسيكون هذه، واإلنصاف الحق كلمة فيه وسأقول سأنقده وإنصاف، حق كلمة
ألن سياستهم؛ وتزدري السعديني تخاصم التي السياسة جريدة يف اإلنصاف وهذا النقد
تقديسه، يف وتجدُّ تقدِّسه آخر مذهبًا الحزبي السيايس مذهبها جانب إىل «للسياسة»
لونه يكن ومهما صاحبه يكن مهما الرأي حرية وهو الصحف، من غريها يفهمه وال

السيايس.
أْن أريد كما كثريًا عنه أتكلم لن ألني موىس؛ سالمة باألستاذ أبدأ أْن أريد ولكن

العقاد. محمود األستاذ عن أتكلم
خفيف سهل ساذج فهو كثري، كالٍم إىل حاجٍة يف ليس ألنه كثريًا؛ عنه أتكلم لن
ما، حظ منه له ليس أو منه الحظ قليل للتكلف، البغض شديد النفس، إىل محبب الروح
خصب كاتب هو مجيد، خصب كاتب إنه عنه: تقول بأن تكتفي أْن تستطيع فأنت وإذن
تقرأ أْن أو حني، منذ الناس يف أذيع الذي الكتاب هذا تقرأ أْن ويكفي يشء، كل قبل
مختلفة موضوعات تناول فقد عليك، أرسف ولم أكذبك لم أني لتعلم فصوله من طائفة
يف يتنقل تجده ذلك مع وأنت االفرتاق، عظيمة مفرتقة ملسائل وعرض االختالف، شديدة
ألفه الذي بيته يف الرجل يتنقل كما مشقة، وال تكلٍف غري يف واملسائل املوضوعات هذه
أو بوحشة يشعر أْن دون حجرة، إىل حجرة ومن غرفة، إىل غرفٍة من فيه اإلقامة وأطال
يقرأ فهو فيها، مرسًفا وأحسبه القراءة، كثري ألنه الخصب؛ شديد بل خصب هو غربة،
وألوانًا مختلفة، العلم من رضوبًا يقرأ وهو الغربي، األدب يف يقرأ وهو العربي، األدب يف
ليس أيًضا، وللناس لنفسه يقرأ وإنما وحدها، لنفسه يقرأ ال وهو متباينة، الفلسفة من
يريد وإنما وحده، ينتفع أْن يريد ال نفسه، حب يف مجدٍّا وال أِثًرا ليس ضنينًا، وال بخيًال

معه. الناس ينتفع أْن دون وحده ينتفع أْن يكره ولعله معه، الناس ينتفع أْن
الفلسفة، من وألوان العلم من برضوب ويلم والغربي، العربي األدب يف يقرأ إنه قلت:
وتنوعها القراءة كثرة عنه أعرف فلم وإذن إليه، أتحدث ولم أعرفه لم إنني هذا: قبل وقلت
وعن وبصرية علم عن فيها ويتحدث متنوعة، كثرية موضوعات يف يتحدث رأيته ألني إال
املتنوعة القراءة هذه من االستفادة كثري وهو متنوعها، القراءة كثري وهو وفهم، دراية
تقرؤه املرصيون، به يظفر قلما الفهم وحسن الذوق من شيئًا منحته فقد بها، واالنتفاع
هو متقنًا، تثقيًفا عقولهم وثقفوا الدرس أحسنوا الذين اإلنجليز كتاب أحد تقرأ فكأنك
أكون أْن موىس سالمة األستاذ مني يكره ولن حرٍّا، أكون أْن أريد ولكني ا، حقٍّ مثقف
فأنا وإذن ا، حقٍّ مثقف أنه أشهد وأنا يكرهها، وال الحرية يحب ا حقٍّ فاملثقف معه، حرٍّا

نقده. يف حرٍّا أكون أْن لنفيس أستبيح
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عىل يحمله هذا القراءة يف إرسافه أنَّ إيلَّ ويخيل القراءة، يف يرسف أنه إيلَّ يخيل
أقول ال يقتلها، ولم يتقنها لم موضوعات تناول عىل يحمله أي الكتابة؛ يف اإلرساف
يكتب، فيما األناة واصطنع يعلم فيما فكر لو وأحسبه وتفكريًا، بحثًا أقول وإنما علًما،
األناة يجتنبون حني الُكتَّاب كبار مثله يف يتورط السخف، من شيئًا يتجنب أْن الستطاع

يكتبون. فيما والروية
وتحدثوا كثريًا املوت يف فكروا القدماء املرصيني إنَّ مثًال: موىس سالمة األستاذ يقول
يستطيع ولن أفهمه، أْن أستطيع ال الذي ولكن فيه، شك ال حق وهذا كثريًا. املوت عن
وذكرهم كثريًا املوت يف املرصيني تفكر إنَّ قوله: هو نفسه إىل خال إذا يفهمه أْن األستاذ
تمته لم موتًا ماتت املرصية األمة أنَّ وهي الغريبة، النتيجة هذه استتبعا قد كثريًا للموت
تكون فقد باأللفاظ، ولعب القول يف إرساف هذا عام، ألفي استقاللها ففقدت أخرى، أمة
هو الجماهري تملق وال الوطنية العاطفة وليست تمت، لم ولكنها نامت املرصية األمة
شديد فأنا عصورها، من عٍرص يف ماتت قد املرصية األمة أنَّ أنكر أْن عىل يحملني الذي
الجماهري لعواطف االكرتاث قليل وأنا اختالفها، عىل الخاصة للعواطف العلم يف املقاومة
استقاللها تفقد لم وهي قط، تمت لم املرصية األمة أنَّ أعتقد ذلك مع ولكني وأهوائها،
سالمة األستاذ أنَّ ولو قط، تَنَْسه لم إنها أحيانًا أو حينًا فقدته قد كانت ولنئ عام، ألفي
أنها ذلك وآية املرصية، األمة تمت لم أقول، كما ولقال أرى ما لرأى قليًال فكر موىس
يوًما استقاللها تنَس ولم الحياة، سبيل يف وتناضل وتفكر وتحس تشعر حية تزال ال
دائًما اضطروا قد عليها تسلطوا الذين األجانب أنَّ ذلك وآية الفراعنة، دولة دالت منذ
يأخذوا أْن وإما فيها، ويندمجوا املرصية بجنسيتها يتجنسوا أْن فإما اثنتني؛ إحدى إىل
واملماليك املقدونيون اتخذ كذلك العرفية، األحكام يشبه والقهر العنف من بيشء مرص
مرصية دولهم وأصبحت امللك، واستقرار املجد لهم فأتيح املرصية، الجنسية والفاطميون
بالجنسية يتجنسوا أْن األولون والبيزنطيون والرومان الفرس وأبى الفراعنة، كدول
األمة تمت لم واليأس، وبالسطو والقهر بالعنف إال مرص يف أمٌر لهم يستقر فلم املرصية،

األمة؟ هذه ماتت ومتى استقاللها، تنَس ولم املرصية،
الخاص؟ بطابعها وطبعتها اليونانية الفلسفة أساغت حني ميتة أكانت
الخاص؟ بطابعها وطبعتها املسيحية الديانة أساغت حني ميتة أكانت

الخاص؟ بطابعها وطبعته اإلسالم أساغت حني ميتة أكانت
هذا ومع والعرب؟ اليونان وآداب والعرب اليونان حضارة آوت حني ميتة أكانت
قد ميتة فيه كانت أنها موىس سالمة األستاذ يزعم الذي العرص يف كله هذا فعلت قد فهي
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أكثرت ألنها ماتت أفتظنها ا، حقٍّ استقاللها وفقدت ا حقٍّ ماتت وهبها االستقالل، فقدت
يستطيع وكيف موىس؟ سالمة األستاذ يقول كما املوت، ذكر يف وأرسفت املوت يف التفكري
أْن متباينة الفلسفة من ألوانًا وذاق مختلفة العلم من برضوب ألم قد كاألستاذ رجل
يريده، وال هذا يعتقد ال األستاذ ولكن لنموت! ونذكره املوت يف نفكر أْن يكفي أنه يعتقد
املوت، ذكر يف أرسفت ألنها ماتت؛ املرصية األمة أنَّ وهي حلوة، لفظية صورة فتنته وإنما
الكاتب يلهو أْن أفهم وقد جد، من فيه كان عما فرصفته اللفظية الصورة هذه فتنته
فالناس لنفسه يكتب كان وإْن ألنه حريًصا؛ الكاتب يكون أْن أريد ولكنني الفن، ويداعب
من فيشء وإذن يقدره، كما يقدرونه وال يفهمه، كما يفهمونه ال وهم يكتب، ما يقرءون

به. بأس ال االحتياط
وأخالق وأفالطون سقراط فلسفة عليه قامت مثًال ألنفسهم يتخذون اليونان كان
موىس سالمة األستاذ أذكر أْن إىل محتاًجا وأحسبني ترسف.» «ال وهو: أرسطاطاليس،
دون فيه وأشاركه رأيه أرى أني يعلم وهو الجديد، أنصار من فهو الحكيم، املثل بهذا
— أحب كنت اإلرساف من يشءٍ إىل اضطره قد للجديد نرصه ولكن احتياط، وال تحفظ
مرسف وهو املنصفون، الباحثون فيه يتورط أال — يحب مثيل واألستاذ أحب زلت وما
كما القديم األدب هذا يكون أال أفهم وقد منه، والغض القديم العربي األدب ازدراء يف
أدبهم يضعوا لم القدماء ولكن أنفسنا، لحاجات كافيًا أو الحديث لذوقنا كله مالئًما هو
أذواق يالئم كان القديم األدب هذا أنَّ يف شكٍّ من وليس ألنفسهم، وضعوه وإنما لنا
أقل، وال أكثر ال غريه فلنبتغ وأهواءنا أذواقنا يالئم لم فإذا نفوسهم، وحاجات القدماء
االستقالل، حركة يف شأن لهم يكن لم املرصيني األدباء إنَّ يقول: حني أيًضا مرسف وهو
االستقالل، إىل الرعاع قادهم بل األمة، قادتهم وإنما الحركة، هذه يف األمة يقودوا لم فهم
ولكن يتبعهم، ولم الجمهور تبعوا الذين الشعراء هؤالء إىل بالقياس ا حقٍّ هذا يكون قد
أمني، وقاسم عبده، ومحمد األفغاني، فيه ذكر املجددين، عن فصًال كتب قد نفسه األستاذ
األدباء؟ من يكونوا ألم هؤالء؟ يف رأيه فما كامل، مصطفى فيه ونىس السيد، ولطفي
السيد لطفي إنَّ األستاذ: يقول االستقالل؟ إىل األمة قادتهم أم االستقالل إىل األمة أقادوا
أيًضا وصحيح صحيح، وهذا واألقباط، املسلمني حولها وجمع الوطنية فكرة أوجد قد
الكربى، الحرب تعلن أْن قبل التام االستقالل فكرة أوجد قد السيد لطفي األستاذ أنَّ
بالنسبة احتفاظنا فمع وإذن الحماية، دار الثالثة يؤم أْن وقبل الوفد، ينشأ أْن وقبل
واألستاذ و«فولتري»، و«منتسكيو» «روسو» من تخُل لم مرص إنَّ نقول: أْن نستطيع
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إىل أدري فلست سانبا»، «مرسيل الفرنيس الوزير عن كتبه الذي الفصل هذا يف مرسف
كان أنه أعلم ولكني األدب، يف لهم يؤبه الذين األدباء كبار من الوزير هذا كان حدٍّ أي
سمعته وقد األدب، عىل العلم يؤثر السيايس مذهبه بحكم وكان االشرتاكية، زعماء من
فهو موىس، سالمة األستاذ عنه نقل ما قرأت إذا يعجبك لن وهو يعجبني، فلم يخطب
نفسني؛ فرد لكل أنَّ يذكر حني يفلسف ذلك مع ولكنه ذمها، يف ويغرق الفلسفة يذم
الفردية النفس وجود إثبات من فرغت قد اإلنسانية كأن اجتماعية! وأخرى فردية نفًسا
ولكنه ويزدريه، األدب يذم وهو الجديدة، االجتماعية النفس هذه عن بالبحث لتشقى
الكون، يف تسبح أْن ستستطيع قرون ثالثة بعد اإلنسانية أنَّ يزعم حني الخيال يف يغرق
يكون قد يروقها، كوكب أي إىل األرض من تهاجر وأْن كوكب، إىل كوكٍب من تنتقل وأْن

العلم. إىل منه أقرب األدب إىل وهو خيال، اآلن ولكنه قرون، بعد ا حقٍّ كله هذا
تجد أْن دون بها تلم أْن تستطيع ال نرضة، قيِّمة روضة موىس سالمة األستاذ كتاب

ولذة. فائدة فيها

متهيب؛ خائف بأني أعرتف ولكني أنقده، أْن فأريد العقاد محمود عباس األستاذ أما
وألعرتف وأمن، ثباٍت يف األستاذ كتاب عىل وألهجم شجاًعا، فألكن مخوف، مهيب ألنه
وأحسست سخًطا أحسست متناقضني؛ شيئني الكتاب هذا يف نظرت حني أحسست بأني
ل: وألفصِّ وقيمة، وضوًحا وأحسست وسخًفا، غموًضا أحسست واضحة وبعبارٍة رًضا،
وأكرهت وكتابه، بالكاتب ذرًعا وضقت وضجرت فسخطت الكتاب مقدمة قرأت
منها أفهم لم نعم، … شيئًا املقدمة من أفهم لم ألني ذلك قراءته؛ يف امليض عىل نفيس
تدل ال ألنها ال شيئًا املقدمة هذه من يفهموا لن أمثايل املتواضعني أنَّ ويقيني شيئًا،
األستاذ يضحك أْن أريد أنا املتواضعة، العقول تتناولها أْن من أدق ألنها بل يشء؛ عىل
أدق ألنها بل يشءٍ؛ عىل تدل ال ألنها ال شيئًا، مقدمته من يفهم ولن لم أنه وأزعم العقاد،
املقدمة: هذه أسمع كنت حني نفيس سألت نفسه، العقاد األستاذ عقل يفهمها أْن من
بطابعها طبعته حتى األملانية الفلسفة يف تعمق وهل األملانية؟ اللغة املؤلف درس هل
ال مني جميًعا القراء يضحك وأْن العقاد، األستاذ يضحك أْن وأحب بسمتها؟ ووسمته
بأن أعرتف فأنا فهمي، منصور صديقي الضاحكني أول يكون أْن وأحب املؤلف، من
األيام من يوٍم يف يوفقني لم هللا وأنَّ واإلبهام، بالغموض عندي تمتاز األملانية الفلسفة
ومع امللخصة، الفرنسية الكتب يف أقرؤها كنت حني إال لذة فيها أجد أو أفهمها أْن إىل
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الدوَّاني عند بل سينا، وابن والفارابي وأرسطاطاليس أفالطون عند لذة وجدت فقد ذلك
العقلية اللذة وجدت و«بركسون»، و«إسبنرس» و«كونت» «ديكارت» وعند والتفتازاني،
أجدها لم ولكني و«سيلريوهني»، «جوت» عند وجدتها بل أقول؟! ماذا جميًعا، هؤالء عند
املحض، العقل بنقد مرة غري ذرًعا ضقت ولقد «هيجل»، عند وال كانت»، «أمانويل عند
عما شيئًا ألعرف الفرنسيني الرشاح إىل املؤلف عن مرة غري وانرصفت العميل، العقل ونقد
بتلك ذكرتني قد العقاد األستاذ مقدمة بأن أعرتف فأنا إذن ككنزبرج، فيلسوف أراده
والجهل، بالغباوة نفيس فيها واتهمت و«هيجل»، «كانت» مع قضيتها التي السود األيام
ذي كل وفوق الفالسفة: ومن الفلسفة ومن نفيس من ضاحًكا هللا لقضاء مذعنًا وقلت
كما الجمال عن نفٍع غري يف وبحثت وكتابه، بالعقاد ذرًعا ضقت فقد وإذن عليم، علم
أو شيئًا، أجد فلم مقدمته، يف العقاد يريدها كما الحياة وعن مقدمته، يف العقاد يريده
كل وفوق فقلت: العقاد، فهم عن قارص غبي جاهل أني وهو أكرهه، شيئًا وجدت قل
يتيح قد نظريات إىل ذلك يف وانتهيت وأسبابه، الغموض يف أفكر وأخذت عليم، علم ذي
باإلشارة اآلن أكتفي ولكني وتفصيلها، ذكرها من يمكنني ما والفرص الوقت من يل هللا
أريد ال قوم كغموض وغفلة، جهٍل عن يصدر ما الغموض من إنَّ نفيس: يف قلت أني إىل
وأنصار العقاد وحسبي خصوم، إىل خصوًما أضيف أْن أريد ال ألني اآلن؛ أسميهم أْن
والبيان، اللغة وقصور والفلسفة العلم يف إرساف عن يصدر ما الغموض ومن العقاد،
اللسان طول عن يصدر ما الغموض ومن هللا، إىل وأمري أقولها بالعقاد، لذلك ومثلت
وال قيِّم، أصٍل من يخلو ال ولكنه طائٍل، غري يف ثرثار بأديٍب لذلك ومثلت العقل، وقرص
هذه تركت العقاد، إىل وألعد منه، يل وويل مني له وويل يومه، فله اآلن أسميه أْن أريد
أْن َخليٌق وعقل ا، حقٍّ وفهم ا، حقٍّ علٌم فإذا الكتاب يف ومضيت الطاغية، الجبارة املقدمة
وكتب بغداد إىل األستاذ صوت وصل فقد فعلوا، قد أنهم يف أشك وما إليه، الناس يلتفت

الشهرة. بهذه ا حقٍّ خليق وهو كاتبون، منه إليها
خصمك إليك ويحبب السياسية الخصومة ينسيك ألنه أحيانًا؛ ثقيل األدب بأن أعرتف
القرابة تنسيك ألنها أحيانًا؛ ثقيلة السياسة وبأن العقاد، أدب إيلَّ حبب كما السيايس،
أخدع ولست العقاد، أدب أحيانًا العقاد سياسة بغضت كما األدب، إليك وتبغض األدبية
يقول من رأيي غري رأيًا فيها ويرون السياسة يف يخاصمونني الذين األدباء فمن نفيس،
الجنايات محكمة يف يقولون السعديني من شبابًا سمعت ولقد العقاد، يف أقوله ما يفَّ
الكلب أوالد أكفأهم ما «السياسة»: عن يدافعون كانوا الذين املحامني بالغة خلبتهم وقد
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يؤرخ ولكنه املنكر، الكالم هذا رواية من أساتذتنا إىل أعتذر وأنا عدليني، يكونوا لم لو
العرص. هذا يف وآدابنا أخالقنا

تكن ومهما فصوًال، منه قرأت وإنما كله، أقرأه ولم العقاد بكتاب إذن أعجبت
يفهم أْن ينبغي كما لألدب بفهمه أعجبت منه، بقي ما أقرأ أْن من بدَّ فال الظروف
أحمد والدكتور أحيانًا موىس سالمة األستاذ فيه تورط الذي اإلرساف من واحتياطه اآلن،
بدقته وأعجبت واملحدثني، القدماء حاجات بني التفرقة إىل بتوفيقه أعجبت دائًما، ضيف
وال له حد ال إعجابًا كله بهذا أعجبت كله، هزل هو الذي واألدب األدبي الهزل فهم يف
تخلو ال وهي إهمال، ففيها وجهة، كل من ترضيني ال الكاتب لغة أنَّ لوال فيه، تحفظ
أعجبني الكتاب يف شيئًا أنَّ عىل لسانه، من أطول األستاذ عقل أنَّ مصدرها غموض، من
الغفران رسالة وعن عامة العالء أبي عن كتبها التي الفصول هذه وهو خاص، بنوٍع
كما ألني شديًدا؛ حرًصا قراءتها عىل حرصت حتى الفصول هذه أرى أكد لم خاصة،
بني ما مقدار أتبني وأْن فيه، الناس آراء أرى أْن وأحب العالء، بأبي الصلة شديد تعلم

بعد. أو قرٍب من آرائي وبني اآلراء هذه
العالء أبا أنَّ أحد ينكر وليس وتشاؤمه، العالء أبي حزن يتناول الفصول هذه أول
أْن يف أحرار جميًعا والناس التشاؤم، يف مرسًفا ومتشائًما الحزن، يف غاليًا حزينًا كان
أْن أو اللذة، كأصحاب ويبتسموا يبتهجوا أْن أو العالء، كأبي يتشاءموا وأْن يحزنوا
أحراًرا ليكونوا هذا لهم نقول أْن ينتظروا لم وهم أحرار، الناس األمرين، بني يتوسطوا
أبو يحزن كما يحزن أْن للعقاد وإذن الثالثة، املذاهب هذه أحد الحياة يف وليذهبوا
فاألمر وسًطا، مكانًا األمرين بني يتخذ أْن أو نواس، أبو يبتهج كما يبتهج أْن أو العالء،
أخالف الذي ولكن والتفكري، العقل إىل يرجع أْن قبل واملزاج الطبيعة إىل راجع هذا يف
خيال صاحب يكن لم العالء أبا أنَّ آخر فصٍل يف زعمه هو شديدة مخالفة فيه العقاد
نعم، كالعقاد، كاتب فيه تورط كيف أدري ال القول من نكر هذا الغفران، رسالة يف ا حقٍّ
العالء أبي عىل الخيال أنكر أْن بعد فهو لنفسه، االحتياط يحسن ماهر كاتب العقاد إنَّ
أما غريي، قارئًا االحتياط بهذا يخدع أْن يستطيع ولكنه قليًال، حظٍّا منه له فأثبت عاد
يف الخيال من الحظ عظيم شاعًرا يكون أْن العالء أبي عىل ينكر فهو له، أنخدع فلن أنا
صار إنما «دانت» أنَّ العقاد يعلم وهل العامة، يقول كما سوده» «سنه الغفران، رسالة
يشبه بيشءٍ جميًعا الناس إعجاب من واثًقا واألجيال، العصور عىل خالًدا نابغة، شاعًرا
شاعر أنَّ يزعم من اآلن األوروبيني من إنَّ هللا! أستغفر هذه؟ الغفران رسالة وجه كل من

كثريًا. أو قليًال املعرة بشاعر تأثر قد فلورنسا
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شيئًا يخرتع أْن من الشاعر أو الكاتب تمكن ملكة الخيال كان إذا أما الخيال؟ وما
من حظ عىل العالء أبو يكن فلم بينها، ائتالف ال أشياء من شيئًا يؤلف أو يشء ال من
متناقضات، بني يؤلف ولم يشء ال من شيئًا الغفران رسالة يف يخرتع لم ألنه الخيال؛
وهم وهًما، يسمونها وإنما خياًال امللكة هذه يسمون ال النفس علماء أنَّ نعلم ولكنا
األشياء من ونتائجه صوره يستمد وإنما يشء، ال من شيئًا يخرتع ال الخيال أنَّ ينبئوننا

ويفتنها. النفس يبهر غريبًا تأليًفا بينها يؤلف املوجودة
يف الخيال من العالء أبي فحظ — صادقني ونحسبهم — صادقني كانوا وإذا
رسالة من يلذنا فماذا وإذن الخيال، من حٍظ العالء ألبي ليس له، حد ال الغفران رسالة
أليس فيهما؟ وما والنار الجنة وذكر والعلماء الشعراء هؤالء حوار يعجبنا ولَم الغفران؟
قيًِّما غريبًا تأليًفا كله هذا بني يؤلف أْن استطاع قد القوي الخصب العالء أبي خيال ألن
لم «دانت» ف والنار! الجنة والعلماء الشعراء يخرتع أْن ملزًما العالء أبو يكن لم لذيذًا!
وإنما فيه، لقيهم الذين األشخاص يخرتع ولم الجحيم، يخرتع ولم «فرجيل»، يخرتع
خيال، صاحب فهو ذلك ومع املسيحي، الدين من أو القديم األدب من جميًعا استمدهم
إنَّ قل: بل قليل، الخيال من العالء أبي حظ إنَّ تقل ال الخالد، مجده مصدر هذا وخياله
ا، حقٍّ املنتج الخصب الخيال ألنه بالخلود؛ خليق ا جدٍّ قيِّم ا جدٍّ عظيم الخيال من حظه
«أناتول عند فرانس»، «أناتول عند تجده والذي «دانت»، عند تجده الذي الخيال هو
الرجلني بني ليس العالء! وأبي فرانس أناتول بني الشبه أقوى وما خاص، بنوٍع فرانس»
الفرنيس الكاتب وتشاؤم مظلم، محزون العربي الكاتب تشاؤم أنَّ وهو واحد، فرق إال
النحو هذا عىل فرانس أناتول ظلم من الفرنسيني من أنَّ األمر غريب ومن مرشق، مبتسم
أناتول يروي ما بكثرة الفرنسيني النقاد بعض انخدع العالء، أبا العقاد عليه يظلم الذي
شخصية ال الرجل إنَّ فقالوا: الوسطى، القرون يف والرومان اليونان قدماء عن فرانس
الغفران؛ رسالة يف هذا يقول العقاد ويكاد أقل، وال أكثر ال غريه آثار يجمع هو وإنما له،
الدين، رجال عن أخذ وما والفالسفة، والعلماء الشعراء عن رواه بما مألها العالء أبا ألن
أقول كدت ولقد — البالغة فرس الخطأ، هذا مثل يف يتورط بأن خليق العقاد غري ولكن

كالعقاد. أديب عنه يغفل أْن من الغفران رسالة يف وأظهر أقوى — اإلعجاز
ولعيل الغفران، رسالة يف العالئية السخرية لفهم كله التوفيق وفق قد العقاد أنَّ أرى
شيئًا العالئية السخرية هذه سبيل يف لقيت ولعيل السخرية، هذه ذكر إىل سبق من أول
العالئية السخرية هذه تحليل يف العقاد يذهب أْن أحب كنت ولكني واألذى، العنت من
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حياتهم يف الناس من ساخًرا العالء أبو يكن فلم البحث، حرية إليه تنتهي ما أقىص إىل
بما للسخر شنيع قوي مثل الغفران رسالة وإنما وحدها، وأعمالهم آمالهم وال العادية
من يسخر وإنما ولذاتهم، شهواتهم من يسخر ال فهو الدين، يف أعىل مثل من للناس كان
السخرية هذه هو ليس الغفران رسالة قارئ إليه يلتفت أْن أحب والذي ويقينهم، دينهم
يعرض عندما أو بقرها، أو الجنة إلَوزِّ العالء أبو يعرض عندما نجدها التي التفصيلية
— هللا تمثل التي املنكرة العامة الجميلة السخرية هي وإنما الشعراء، بني للخصومة
إال له عمل ال ويدبرها، يديرها وشهواتهم الجنة أهل للذات فرغ قد كأنه — وجل عز
سخرية من فيها ما ويفقه الغفران رسالة يقرأ الذي إنَّ هذا، يف إال له تفكري وال هذا،
مثل العقاد يتنجب أْن أفهم وقد ا، حقٍّ مسلًما كان العالء أبا بأن يسلم أْن يستطيع ال
يكرهون مثيل جميًعا الناس يكون أْن أحب ولكني الحرج، من شيئًا فيه ألن البحث؛ هذا

يشء. كل عىل والتاريخ العلم ويؤثرون الحقائق، أنصاف
املتنبي عن كتب بما أعجب أْن وأرجو العالء، أبي عن العقاد كتب بما معجب أنا

أقرؤه. حني
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بك. هيكل حسني محمد الدكتور بقلم وكتبه» حياته روسو، جاك «جان •
موىس. سالمة األستاذ بقلم التاريخية» الحب قصص «أشهر •

صادق مصطفى األستاذ بقلم والحب» الجمال فلسفة يف األحزان «رسائل •
الرافعي.

∗∗∗

ولكني عليهما، أرد وأْن الفصل هذا يف أثبتهما أْن أود كنت رسالتان إيلَّ وصلت
يسع أْن من أضيق الفصل هذا ألن إليهما؛ باإلشارة أكتفي أْن ورأيت أفعل، أال آثرت
وأنا وذم، ثناء وفيها ورش خري فيها العقاد عباس األستاذ من إحداهما والجدال، الحوار
لم أنه لصاحبها وأؤكد وذم، ثناءٍ ومن ورش خرٍي من فيها ما شاكًرا الرسالة هذه أتقبل
فيه ما عىل يسمع صوتي «إنَّ يقول: حيث آخرها، يف صدق كما كلها رسالته يف يصدق
الناس يمنع ال النشوز هذا أنَّ عىل هللا وأحمد نشوًزا صوتي يف أنَّ أعلم وأنا نشوز.» من
خري. فهو قليًال يكن مهما خري، له االستماع يف يكون فقد الصوت، لهذا االستماع من

أْن ويجب والفكاهة، االبتسام إىل وأدعى العقاد، رسالة من فأرق الثانية الرسالة أما
الحرص شديد أكون أْن ويجب أنرشها، بأال نفيس آلخذ اإليجاز عىل الحرص شديد أكون
شديًدا. ذلك إىل مييل كان وإْن أسميه فلن صاحبها، ذكر من نفيس ألمنع املجاملة عىل

بأن الُكتَّاب بعض أصف أني األحاديث هذه من حديث يف الرسالة هذه كاتب قرأ
الخيال، من ألوان به وعبثت خواطر له فخطرت يومه، له وأنَّ عقله من أطول لسانه
هذا أجيب وأنا إياي، تعجله يف ويلح عليه والداللة الكاتب هذا نقد يف يتعجلني إيلَّ وكتب
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الناحية، هذه من يسرتيح أْن يستطيع وأنه إليه، أقصد ولم أرده لم أني األديب الكاتب
ليس فهو وأمثاله، الكاتب هذا فيه أنقد أْن يعجبني الذي اليوم أتخري حرٍّا يرتكني وأْن
األديب، الكاتب هذا ورسالة العقاد رسالة وألدع كثريين، لُكتَّاب صورة وإنما واحًدا، كاتبًا
سأجد أني ألعلم وإني الفصل، هذا أول يف أسماءها وضعت التي الكتب هذه إىل وألنتقل
وكلها الشديد، وبالنقد بالنقد، خليقة فكلها قليلة، غري مشقة بعضها نقد يف أو نقدها يف

الكثري. وبالثناء بالثناء، خليق
ليس نعم، يسرية، ليست قراءته ألن هيكل؛ صديقي كتاب أنقد أْن اليسري من ليس
لذة من فيه بما ونستمتع القيِّم الكتاب هذا نقرأ أْن النفس إىل املحبب من وال اليسري من
وبني بيننا تحول أْن أراد هللا ولكن كثرية، وأدبية علمية لذاٍت الكتاب ففي وأدبية، علمية
النفس، عىل ثقيل هو ما ومنها بغيض، منكر هو ما منها مختلفة، حوائل اللذات هذه
ازدراء يف مرسًفا النقاد، عىل االلتواء شديد هيكل يكون أْن يجب ويغيظ، يحرج ما ومنها
ذكرت فقد يعمل، وحني يفكر حني للخري موفق وحده بأنه االقتناع يف غاليًا القراء،
ونقدته مشقة، بعد فقرأته ١٩٢١ سنة يف ظهر حني كتابه من األول الجزء تناولت أني
وكنت قليًال، ولو بهم يعنى وأْن اليشء، بعض قراءه يكرب أْن للكاتب ناصًحا ملخًصا
إىل راضيًا فيجيبني حسنة، منزلة هيكل صديقي نفس من سينزل النقد هذا أنَّ أحسب
من خالًصا ثناء عليه ألثني كتابه؛ من الثاني الجزء ظهور أنتظر وكنت إليه، دعوته ما
كثريًا شيئًا أحسست بأني أعرتف ولكني انتقاص، كل من بريئًا حمًدا وألحمده عيب، كل
املرة هذه صاحبي رأيت أني ذلك الكتاب، هذا إيلَّ انتهى حني األمل خيبة يسمونه مما
وما بهؤالء، وال بأولئك يحفل ال لنقاده، مزدريًا لقرائه مزدريًا املاضية املرة يف رأيته كما

سبيل. من إصالحه إىل ليس أخالقه من خلق االزدراء هذا أنَّ إال أحسب
كتابًا أعرف ال بل هيكل، الدكتور كتاب من طبًعا أردأ أدبيٍّا علميٍّا كتابًا أعرف ال
فيه بلغ أدبيٍّا علميٍّا كتابًا أعرف ال بل هيكل، الدكتور كتاب من ورًقا أقبح أدبيٍّا علميٍّا
املنكرة، باألغالط مفعم رديء، طبع هيكل؛ الدكتور كتاب يف بلغاه ما والفتور اإلهمال
عن الكتب اقتناء يحب من ويَُصدُّ الكتاب، يف ينظر أْن عن القارئ يرصف رديء وورق
ويزهد القراءة، يف رغبة الناس أشد القراءة عن يرصف وإهمال الكتاب، هذا يقتني أْن
ظهر حني هيكل الدكتور إىل طلبت أني أذكر االستفادة، عىل الناس أحرص االستفادة يف
ميولهم ويف وأذواقهم أبصارهم يف قرائه، يف هللا يتقي أْن هذا كتابه من األول الجزء
وأراني عليها، يشق وال األبصار يؤذي ال ورًقا لها ويتخري كتبه طبع فيحسن وأهوائهم،
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الثاني الجزء طبعة فكانت إليه، دعوته بما يُْعَن لم صديقي أنَّ أالحظ أْن إىل مضطًرا
السوء. يف إمعانًا منها أشد تكن لم إْن األول الجزء كطبعة

لخطر األحيان أكثر يف يتعرضون والنرش التأليف عىل يقدمون الذين أنَّ أعلم أنا
أنَّ أخرى جهة من أعلم ولكني أموال، من ينفقون ما ضياع وهو النقد، خطر من أشد
وينرشون يؤلفون بما يضنون ا حقٍّ واألدباء العلماء من كانوا إذا وينرشون يؤلفون الذين
يف يتجملون كما كتبهم يف يتجملوا أْن يريدون بالطبع وهم الرديء، القبيح الورق عىل
يُعنون أنهم كما النفوس، تروق أْن قبل األبصار كتبهم تروق بأن يُعنون وهم أزيائهم،
قبل الناس أبصار وأزياؤهم أشخاصهم تروق بأن — ديوجني أتباع من يكونوا لم إْن —
من أنَّ — الرأي هذا يرون جميًعا والناس — أزعم أنا بل الناس، عقول آراؤهم تروق أْن
وتمكنك إليهم تحببك منزلة الناس نفوس من تنزل أْن عىل تعينك التي القوية األسباب
ال هيكل صديقنا ولكن الكتب، يف يقال هذا ومثل عيونهم، عن شخصك ينبو أال منهم
القراء ألن كتابه؛ إىل ييسء النصح هذا عن بإعراضه وهو هذا، من ليشءٍ يسمع أْن يريد
اللذيذ. الكتاب هذا قراءة يحرمهم ألنه قرائه؛ إىل وييسء إليه، يرسعون وال فيه يرغبون ال
إيلَّ انتهى ألنه هيكل؛ كتاب إيلَّ انتهى حني أيام منذ ضحكت أني األمر غريب ومن
فيه حمل الصحيفة، لهذه األدبي الناقد كتبه عنيًفا فصًال «الطان» جريدة يف قرأت وقد
نرشا ألنهما طابعه؛ وعىل درينيه» «هنري املعروف الفرنيس الشاعر عىل منكرة حملة
ثمنها ارتفع أْن الورق وجودة والزينة اإلتقان من بلغت طبعة يف الشاعر لهذا ديوانًا
ألوساط ورثيت ضحكت واملرتفني، لألغنياء إال يتاح ال الكتاب وأصبح الناس، أوساط عىل
ويزدريهم وتزينها، إتقانها يف ويرسف كتبه فيغيل درينيه» «هنري يزدريهم الذين الناس
هذين من الناس ألوساط رثيت وانتقاصها، إهمالها يف ويرسف كتبه فريخص هيكل
مختلفني طريقني يسلكان ولكنهما شديًدا، اختالًفا بينهما فيما يختلفان اللذين الكاتبني
اآلخر وأما الرتف، يف فيغلو أحدهما أما القراء، ازدراء هي واحدة غايٍة إىل بهما تنتهي
وهو ا حقٍّ الفالسفة فلسفة عليه قامت الذي اليوناني املثل أصدق وما التفلسف، يف فيغلو

ترسف». «ال
تبحث كتاب يف رأيك فما الورق، وقبح الطبع سوء عند الكتاب هذا أمر يقف ال ثم
قرأته إذا إال فيه بما تلم أْن تستطيع ال كتاب يف رأيك وما تجد! فال فهرست عن فيه
هيكل كتاب يف ليس بل هللا! أستغفر فهرست، هيكل لكتاب ليس آخره! إىل أوله من
ثالثة أرقام النحو هذا من هيكل كتاب يف ما وكل يتناولها، التي للموضوعات عناوين
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فيذكرك املؤلف عليك يتفضل ثم ،٩ رقم فيصادفك الكتاب تأخذ و١١، و١٠ ٩ هي
التاسع الفصل هو تقرؤه الذي الفصل هذا أنَّ إىل وينبهك األول، الجزء يف كان بما
من خمسني تتجاوز حتى وتميض وتميض الكتاب يف تميض ثم كله، الكتاب فصول من
يختلط وقد تصل، وقد نفسك تنىس تميضوتميضوقد ثم ،١٠ رقم فتجد الكتاب صحف
أنت وإذا الكتاب، صحف من املائة بعد الثمانني تجاوز حتى تميض ولكنك األمر، عليك
نفسك وترى الجزء، من قل أو الكتاب من تنتهي حتى تميض ثم ١١ الثالث الرقم أمام
ما كل هذا ،١٢ برقم طبًعا سيبتدئ الذي الثالث الجزء ظهور تنتظر أْن إىل مضطًرا
إنَّ تقول أْن تستطيع وأنت ينبغي، مما أقل قليل، أنه ترى وأنت تقسيم، من الكتاب يف
التفلسف يف إرساًفا والطبع الورق إهمال كان وإذا والرتتيب، التقسيم من يخلو الكتاب
نفسه، العلمي للبحث وازدراء التقصري يف غلو والرتتيب التقسيم فإهمال للقراء، وازدراء
العلمي البحث إنَّ قل: بل والرتتيب، التقسيم إىل محتاج بطبيعته العلمي البحث أنَّ ذلك
تكلفه إذا العلم عىل إثم والرتتيب التقسيم عن فاالنرصاف يشء، كل قبل وترتيب تقسيم
يخلو أْن أريد كنت وكم اضطراًرا، إليه اضطر إذا فاحش قصور وهو وتعمده، صاحبه

بريء. منهما هيكل شخص أنَّ أنا أعتقد صفتني من هيكل كتاب
الطبع بإهمال يكتِف لم فهيكل الحد، هذا عند الكتاب هذا يف األمر يقف لم ثم
الرضوب هذه إىل أضاف بل والرتتيب، التقسيم بإهمال وال الفهرست، بإهمال وال والورق،
غريي عند قبًحا منها أشد يكون وقد عندي، قبًحا منها أقل ليس آخر رضبًا اإلهمال من

اللغة. إهمال هو ذلك والنقاد، األدباء من
يعلمون جميًعا فالناس مجيد، كاتب إنه نقول: أْن يشء يف هيكل عىل الثناء من ليس
هيكل لقلم مدين أنه ينكر أْن يستطيع من الصحف قراء بني أنَّ أظن وما مجيد، كاتب أنه
وسخطت للحق، الكاتب مع فغضبت التأثر، من ألوانًا نفسه فيها تأثرت لذيذة بساعاٍت
املنفعة عىل والحرص الصادقة بالوطنية الكاتب مع وشعرت الباطل، عىل الكاتب مع
وحني واألدب، العلم عن يبحث حني واألدب العلم بلذة الكاتب مع واستمتعت القومية،
فرانس» «أناتول سيما وال واألدباء الُكتَّاب كبار املوفق ونقده الدقيق بتحليله يتناول
بساعات له مدينون بأنهم ويعرتفون هيكل، من هذا يعلمون جميًعا الناس لوتي»، و«بيري
يحسن الكتابية وبراعته الفني امتيازه عىل هيكًال أنَّ يعلمون جميًعا والناس قيِّمة، لذيذة
له كانت وربما يشتهي، كما ويسخرها يحب كما بها ويترصف ويتقنها العربية لغته
برأيه تضيق قد اللغة بأن ويشعر الرأي، نفسه يف يختلج حني بارزة شخصية ذلك يف
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ال ولكني إليه، حاجٍة يف هو ما األلفاظ من تؤتيه أْن عىل ويُرغمها تتسع، أْن عىل فيُكرهها
القديمة األلفاظ تخري يف واإلرساف اللغة يف التعمق يكره صاحبنا أنَّ الناس أيعلم أدري
ومخاصمات مناقشات ذلك يف وبيني بينه كانت ولقد املبتذلة؟ الحديثة األلفاظ وتجنب
مظاهر من مظهًرا حال كل عىل كانت ولكنها الجد، حظ من أكثر فيها الهزل حظ
إىل الُكتَّاب بعض يميل أْن الفهم حق أفهم وأنا الفنية، املسألة هذه أمام الرأي يف اختالفنا
ألفاظ استعمال يف الُكتَّاب بعض يتحرج أْن الفهم حق أفهم أنا بل املتقنة، األلفاظ تخري
بعض يطلق أْن وهو آخر، شيئًا وأفهم الفهم، حق هذا أفهم أنا املعاجم، يف يجدها ال
املعاجم عنه رضيت األلفاظ من لهم يعرض ما استعمال يف الحرية ألنفسهم الُكتَّاب
إىل استطعت ما بينهما أتوسط أْن وأريد املذهبني، هذين أفهم عليه، سخطت أو اللغوية
من وقوتها وبحياتها جهة، من وبهجتها بجمالها للغة أحتفظ أْن أريد ألني سبيًال؛ ذلك
القدرة؛ هذه نفيس أسلب وأال نفيس يف ما أصف أْن عىل قادًرا أكون أْن وأريد أخرى، جهة
شيئًا هناك ولكن نفيس، يف ما ويؤدي يعجبني بأنه أشعر لفًظا املعاجم يف أجد ال ألني
يف الكاتب يرسف أْن وهو يفهمه، أْن يستطيع أحًدا أنَّ أحسب وما أفهمه، أْن أستطيع ال
نكتة وال نفٍع غري يف وقوانينها حدودها ويتجاوز اللغة، قواعد يهدم حتى اللغوية حريته
اللفظ ويؤنث املؤنث اللفظ يذكر أْن مثًال أفهم أْن أستطيع ال قاهرة، رضورة وال فنية
هذه تمنح أْن تستطيع لن ولكنك إباحيٍّا، بل اللغة يف حرٍّا تكون أْن تستطيع فقد املذكر،
فعًال تضم حني بها تظفر لذة وأي تجدها، فائدة وأي نفع، وال فيها خري ال التي الحرية
الخطأ من النحو هذا أجد فأنا هذا ومع يؤنث؟ أْن يجب لفًظا وتذكر يكرس، أْن يجب

هيكل. صديقي كتاب يف اللغوي
عليه أدل أْن أريد وإنما الخطأ، هذا إحصاء يف أطيل أْن وال أرسف أْن أريد ولست
يومئذ استقر قد قدمه «وكان يقول: أْن هيكل استطاع كيف أسأل أْن أريد موجزة، داللة

مذكرة. ال مؤنثة القدم أنَّ يعلم وهو األدب.» يف
هناءنا نضحي حتى السخف من نكون «وأال يقول: أْن استطاع كيف أسأله أْن أريد
أْن هيكل أراد وإنما مكانيٍّا! ظرًفا «حتى» كان ومتى األخرق.» الرأي هذا مثل بسبب
أهمل ولكنه هذا، كتب أنه ظني وأكرب «… نضحي بحيث السخف من نكون «وأال يقول:
إهمال فيه ورطه الذي الخطأ هذا ومثل الخطأ، هذا يف فتورط الكتاب بطبع العناية
يف رأيك فما سوء.» من أبواها ذلك يصيب ما مخافة «فرفضت قوله: بالطبع العناية
أستطيع ال آخر وخطأ بالياء؟ ينصب أْن حقه وكان باأللف ينصب الذي املفعول هذا
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خطًرا.» الحال هذه يف يكون ما أشد أنك تعلمني «وأنت يقول: حيث وهو أغفره، أْن
املحرتم والدي «وموقف قوله: وهو نكًرا هذا من أشد آخر وخطأ تكونني»، ما «أشد أراد
كان الذي «املوقف» هذا تبعة وحدها املطبعة عىل أنَّ يف شكٍّ من وليس مهوبًا.» موقف
«املهوب»، هذا تبعة وحدها املطبعة أعىل ولكن الرصف، فمنع ويرصف ينصب أْن ينبغي
من والعرشين الخامسة أتجاوز وملا كله هذا بالواو؟ ال بالياء مهيبًا يكون أْن ينبغي الذي
حرية أنصار يقول ال حتى معًرسا ال ميًرسا أكون بأن نفيس أخذت وقد الكتاب، صحف
أنساها! أال عىل حريص أشد وما الرشيف، األزهر دروس ينَس ولم النقد يف ر تقعَّ اللغة:
ذا من ولكن األغالط، هذه إىل هيكًال اضطر الذي هو وحده اإلهمال أنَّ يف أشك ولست

والعلماء. للُكتَّاب يباح اإلهمال أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي
للسخف أتعرض ألست الكتاب؟ هذا عىل أثني أْن إىل حاجٍة يف أنا فهل بعد، أما
هذا قراء من الناس وأي كيهكل! كاتب وعىل روسو، جاك كجان فيلسوف عىل أثنيت إذا
الفصول هذه قراء من الناس وأي خاصة! الفرنيس األدب يف روسو مكانة يجهل الحديث

الحديث؟! العربي أدبنا يف هيكل مكانة يجهل
لهم يتاح ال من العربية قراء من ولكن الكاتبني، هذين مكانة يعرفون جميًعا الناس
ينتفعون وهؤالء عربية، ترجمة يف أو الفرنسية لغته يف روسو» جاك «جان يقرءوا أْن
واضًحا؛ مثوًال ماثًال روسو شخص فيه يجدون ألنهم ا؛ حقٍّ قيًِّما انتفاًعا هيكل كتاب من
يف كله هذا تفصيل، أجمل مفصلة بسط، أحسن مبسوطة روسو آراء فيه يجدون وألنهم
الذين أنَّ فأزعم هذا من أبعد إىل أذهب أنا بل واإلرساف، لإلطالة وتجنب حسن إيجاز
يف لذة تعدلها تكاد ال لذة يجدون وأتقنوها، قراءته وأكثروا بالفرنسية «روسو» قرءوا
اللذة هذه يجدون روسو، جاك جان عن هيكل نرشه الذي الصغري الكتاب هذا قراءة
وحني لذيذة، قيِّمة لكتب صحيًحا صادًقا نقًدا يقرأ حني األديب يجدها التي املقدسة
قراءته، نقص النقد بهذا يتمم وحني يقرؤه، وهو به شعر ما وبني النقد هذا بني يوازن
جميًعا الناس إليها يلتفت ولم لها، يعرض لم التفكري من وجوًها النقد هذا يوجهه وحني
سوء إال ينقصه ال ما والقلبية العقلية اللذة من فيه فيجدون الكتاب، هذا يقرءون حني
ا، حقٍّ قيِّم الكتاب ألن له؛ أغفره ال الكتاب، طبع سوء لهيكل أغفر ال فأنا الكتاب، طبع
عىل يعرض أْن القيِّم، األثر هذا مثل عىل الجناية ومن قراءته، تعاد وأْن يقرأ أْن خليق
فلْم األمر هذا غري يف تفلسف لو هيكل يحسن وكم الدميمة، الثياب هذه مثل يف الناس
هذه محو لتكلفت غنيٍّا كنت لو وأقسم املنكرة، اإلساءة هذه نفسه إىل وال روسو إىل يُِسئْ
وبقرائه. وبكاتبه بموضوعه خليقني وإتقان متقنة عنايٍة يف الكتاب طبع وألعدت اإلساءة
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فيما — لها ينبغي مما أكثر الكتاب هذا نقد يف الحرية من نفيس أعطيت قد ولكني
تحرير رئيس العنيف النقد بهذا يتناول األدبي «السياسة» محرر يف رأيك وما — يظهر
نفسها؟ «السياسة» جريدة يف العنيف النقد هذا ينرش أْن يستحي ال ثم «السياسة»،
القصد كل القصد هو إنما إرساًفا، ليس كال، اإلرساف؟! فوق شيئًا أو إرساًفا هذا أليس
حني علمنا السيد لطفي أنَّ أذكر ولقد السيد، لطفي تلميذ فهيكل االعتدال، كل واالعتدال
نقدنا ينرش أْن وعودنا صحفهم، يف الصحف أصحاب ننقد أْن «الجريدة» مدير كان
يحب قوم ونحن االعتذار، إىل يدعو ما األمر يف كان إْن معتذًرا له، مبتهًجا به راضيًا
ولو يشء، كل قبل الرأي وحرية واألدب والعلم الحق يف نتحاب ولكنا بعًضا، بعضنا
يف وال «السياسة» يف ال نرشته ملا يغيظه أو صاحبي يغضب ما النقد هذا يف أنَّ علمت
يغيظه أو صاحبي يغضب ما النقد هذا يف أنَّ علمت لو بل هللا! أستغفر «السياسة»، غري
أو صاحبي أنَّ أعلم ولكني حق، أنه أعتقد ما سبيل يف هيكل بصحبة ولضحيت لنرشته
صغار إال إليها ينظر ال التي املالحظات هذه فوق واملذهب الرأي يف جميًعا أصحابي أنَّ
فهي «السياسة»، خصوم من خصم تقريظ وسعت قد «السياسة» كانت وإذا النفوس،
رئيس من ألقى لن أني هذا معنى وليس «السياسة»، تحرير رئيس نقد تسع أْن حرية
سفره، من يعود أْن بعد منه ينتظرني ما أعلم فأنا عنتًا، وال شطًطا «السياسة» تحرير
تعود كما هيكل إيلَّ أعلن وقد ونفرتق، نتضاحك ثم ونختصم، سنتحاور أننا أعلم ولكني

العربية. اللغة أجهل أني كهذا أمٍر يف اختصمنا كلما إيلَّ يعلن أْن
أرضيه؛ أْن أريد كنت آخر كاتٍب إىل منه وألنتقل ورضاه، هيكل سخط فألنتظر
فال — يقولون كما — وبينه بيني ترتفع لم الكلفة وألن أعرفه، لم كنت وإن أحبه ألني
النقد وصناعة املجاملة إىل السبيل كيف ولكن له، أعرض حني املجاملة اصطناع من بدَّ
وألقل إذن، ثقيًال أكون أْن فأراد ناقًدا، أكون أْن هللا أراد وقد ترضاها! وال تحتملها ال
منذ الهالل مجلة أذاعته الذي كتابه عن راٍض غري أني موىس سالمة لألستاذ رصاحة

أيام.
يف ومذهبه وحريته بعقله أعجب ألني قيِّمة؛ منزلة نفيس يف موىس سالمة لألستاذ
أحمد وأخذت كتابه، إيلَّ وصل حني اغتبطت كله ولهذا الكتابة، يف وطريقته التفكري
موىس. سالمة باألستاذ واستعانتها قرائها نفع يف واجتهادها باآلداب عنايتها «للهالل»
ومن النحو، عنه يرىض حد أي إىل أدري ال كنت وإْن خالب، لذيذ الكتاب وعنوان
وأخباره بالحب يكلفون الذين من أني أعرتف الحب؟ قصص قراءة يف لذة يجد ال الذي
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سالمة األستاذ بكتاب اغتبطت فقد وإذن ونفًعا، وتفكهة لذة فيها ويجدون وأحاديثه،
بني املسافة بعد ينسيني ما اللذة من قراءته يف سأجد إني وقلت: إيلَّ، وصل حني موىس
للمرتو، يصلح ال أنه رأيت حتى الكتاب قراءة يف آخذ أكد لم ولكني الجامعة، وبني داري
يف أقرأ أنا بل فرانس»، «أناتول كتب املرتو يف أقرأ فأنا موىس سالمة األستاذ يغضب وال
يف الكتب قراءة فليست الرومانية، الجمهورية وتاريخ مرص، يف املقدونيني تاريخ املرتو
االستعانة تعدل بكتاب ثقة وأي بها، وثقة الكتب لهذه إكبار هي وإنما لها، ازدراء املرتو
عىل يعينني لن موىس سالمة كتاب أنَّ أحسست حني إذن أسفت املكروه! احتمال عىل به
أيًضا أسفت بأني أعرتف أْن إىل مضطر وأنا مكتبي، يف أقرأه أْن إىل واضطررت املرتو،
نفس يف يبعث ال الكتاب ألن وال للعناية، أهًال ليس الكتاب ألن ال مكتبي، يف قرأته حني
أْن الكتب من النوع هذا يف أحب وأنا كاتبه، يمثل ال الكتاب ألن بل قوية؛ لذة قارئه
وإنما كاتبه، يمثل ال الكتاب هذا لهم، وأستمع إليهم أتحدث وأْن املؤلفني، أشخاص أرى
نظمها قد الكاتب وكأن التفكري، حظ من أكثر فيها النقل حظ األحاديث من طائفة هو
النقد، يف قوته أو شخصيته إظهار يتكلف أْن دون إلصاًقا، ببعض بعضها وألصق نظًما،
الكاتب، شخصية فيه تظهر قيِّم لبحث موضوًعا يصلح ال الكتاب موضوع أنَّ الحق ويف
والرومان واليونان العرب عند الحب أحاديث رواية يف الكاتب شخصية تظهر فكيف
موضوعه ويمتلئ األمم هذه اختالف الكاتب ينىس أْن يمكن وكيف املحدثني؟! والفرنج

نفسه؟! عن يتحدث وكأنه عنه فيتحدث امتالء
إلينا يحسن أْن يستطيع كان موىس سالمة األستاذ أنَّ إيلَّ يخيل فقد ذلك ومع
فيها صالحة مقدمة لكتابه يضع أْن مثًال يستطيع كان موضوع، غري يف اإلحسان بعض
كان الناس، عىل الحب فيها يعرض التي القيِّمة اآلراء لهذه والتفصيل البسط من يشء
وحني الحب، يف العرب رأي علينا يعرض حني النقدية وقوته عقله يحكم أْن يستطيع
أطراًفا علينا عرض إنما شيئًا، هذا من يفعل لم ولكنه الحب، يف الفرنج رأي علينا يعرض
األطراف هذه أنَّ إلينا وخيل والفرنج، العرب الُكتَّاب من طائفة عن نقلها القول من
الفرنج وآراء ا، حقٍّ الحب يف العرب آراء تمثل إلصاًقا ببعض بعضها ألصق التي املقتضبة
األطراف هذه مثل أنَّ يعلم فهو طبًعا، نفسه إىل يخيله ولم إلينا، ذلك خيل ا، حقٍّ الحب يف
أصحاب إليها ينتسب التي األمم آراء تمثل أْن عن فضًال أصحابها، آراء تمثل ال القول من

األطراف. هذه
ألخبار يعرض حني اليشء بعض ناقًدا موىس سالمة األستاذ يكون أْن أحب وكنت
يرتك وإنما شيئًا، هذا من يفعل يكد لم ولكنه وغريهما، وُكثرَيِّ كجميل العرب، من الغزلني
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تحفظ وال نقد غري يف رواها أطراًفا أحاديثهم من واختار يشاءون، ما يقولون القدماء
التقصري، هذا تبعة تقع من عىل أدري لست أني الحق ويف اإليجاز، إليه يدعو ما إال
لياقته من أكثر بالتجارة يليق قد الذي التأليف من النحو هذا إىل مال ألنه األستاذ؛ أعىل
التأليف؛ من النحو هذا األستاذ عىل عرضت التي «الهالل» مجلة عىل أم العلمي، بالبحث
يضطرون ألنهم أنفسهم؛ القراء عىل أم ومقدرتهم، قرائها من الكثرة عقلية تعرف ألنها
«الهالل» ويضطرون ميسوًرا، فهمهم ليكون والنقد البحث عن ينرصفوا أْن إىل الُكتَّاب
فإن يشءٍ من يكن ومهما النقد! حظ من أكثر فيها الجمع حظ كتبًا إليهم تقدم أْن إىل
بأني واثق وأنا موىس، سالمة األستاذ من يؤيسني أْن عن البعد كل بعيد الكتاب هذا

خالًصا. ثناءً عليه أثني أْن إىل حني بعد سأضطر
الرافعي صادق مصطفى األستاذ ذكر يف أبدأ ولم أقصاه، الفصل هذا من بلغت وقد
وكما أحب كما الكتاب هذا أنقد أْن إما اثنتني بني وأنا والحب، الجمال فلسفة يف وكتابه
إللقائه أذهب أْن يجب الذي الدرس هذا عن تأخرت وربما عليك، فأطيل بصاحبه، يليق
اآلتي، األسبوع يف األربعاء حديث إىل الكتاب هذا نقد أرجئ أْن وإما اآلثار، مدرسة يف

إذن. اآلتي األسبوع فإىل األوىل، عىل الثانية أوثر أني ويظهر
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هيكل. كتاب إىل عود •
صادق مصطفى لألستاذ والحب» الجمال فلسفة يف األحزان «رسائل •

الرافعي.

∗∗∗

طه أخي
كتاب من الثاني الجزء نقد من به تربعت عما لك أكتب واحرتاًما، تحية
لصديق، مناقشة إال أكتب بما أقصد ولست وكتبه، حياته روسو، جاك جان

شدة. أو عنٍف من نفسك به تتهم ما كل من خالية مناقشة وستجدها
رديئًا طبًعا مطبوع أنه روسو عن كتابي من الثاني الجزء هذا عىل أخذت
وأخذت كثرية، مطبعية أغالًطا به وأنَّ واألدب، العلم بكتب الئق غري ورق عىل
أزدري بالتصحيح العناية وعدم الورق، اختيار وعدم الطبع، إهمال يف أني عيلَّ
ولم فهرًسا لكتابي أضع لم وأني ينبغي، كما باللغة أحفل ال وأني الجمهور،
عىل أثنيت ثم السياسة، يف أنهر أربعة من أكثر النقد لهذا وجعلت أبوبه،
الثناء لهذا وجعلت هيكل، كاتبه وبأن روسو، جاك جان موضوعه بأن الكتاب

السياسة. أنهر من نهر نصف
«يخجل ما املعنى من فيه هذا النهر نصف بأن أشعر أني أخفيك ولست
إذا واعذرني اليوم، أنا تواضعي» «يخجل وما حيٍّا، كان أنه لو روسو تواضع»
القارئ كان إذا أسألك أْن أود لكني زغلول، سعد عبارة املقام هذا يف استعرت
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لقد قراءتك، من يفرغ أْن بعد شعوري بمثل يشعر روسو وعن عني البعيد
مطبعيٍّا خطأ به وأنَّ رديء، ورق عىل سيئًا طبًعا مطبوع الكتاب أنَّ عرف
دسم كتاب ذلك مع وأنه اللغوية، الجهة من األلفاظ بعض لضبط وإهماًال
القارئ لهذا يمكن الذي فما قراءته، عن يصدان وورقه طبعه سوء لكن مفيد،
ال الذي والعقيل األدبي الغذاء هذا هو ما الكتاب؟ أمر من عليه يقف أْن
— أنه تظن أال عليه؟ تدله أْن عليك ا حقٍّ كان والذي إليه يصل أْن يستطيع
بتقليب اكتفيت بل الكتاب، تقرأ لم بأنك يشعر — منه يشءٍ عىل يستدل ولم
من الظاهرة والصورة الشكل عن الكتابة عىل ذلك بعد واقترصت صفحاته،
سوء عىل كان إْن لرتى الكتاب؛ موضوع عىل الوقوف عناء نفسك تكلف أْن غري
فتحكم الكاتب مباحث ولتنتقد مطالعته، عناء القراء احتمال يستحق شكله

عليه. أو له
الذين األزهر أهل من صالًحا رجًال كان قارئك أنَّ صديقي يا هب ثم
عىل تزيد وال النباتي، أو األصفر الورق عىل مطبوعة الكتب قراءة تعودوا
الذين من كان قارئك أنَّ وهب رواءً، وال بهاءً بنقده تفضلت الذي الكتاب
وهب عناء، من االستقصاء هذا يحملهم مهما الكتب يف ما باستقصاء يولعون
يفهمون وال باللباس، كثريًا يعنون وال بالظواهر يحفلون ال الذين من كان أنه
ما عىل القارئ حكم يكون فماذا لهًوا، التأنق ويحسبون بأرديتهم الناس قيم
إنَّ لك: يقول أْن تخىش وهال والورق؟ الطبع نقد عىل اقترصت يراك حني كتب
نقدك لرد تكفي كانت والصواب الخطأ لبيان الكتاب آخر يف صحيفة وضع

الكتاب! موضوع من بيشءٍ العلم إىل أحوج كان وإنه األلفاظ،
لوال فيه، رأيك أشاركك أْن أود فكنت والتبويب الفهرس غياب نقدك أما
تبويب، أو فهرس إىل حاجٍة غري يف جاك جان كتاب من الثاني الجزء هذا أنَّ
يشء فيه وليس وينقدهما، الرتبية وكتاب الجديدة هلويز رواية يلخص فهو
وإميل، الجديدة، هلويز و١١ و١٠ ٩ بدل يكتب أْن يكفيك كان فهل آخر،
وهل روسو؟ عن كتبوا الذين من وغريهما وملرت فاجيه فعل كما وصوفيا،
مشوبًا نقدك معه يصبح ال حدٍّ إىل واألدب العلم نظر يف كبريًا الفارق تحسب

ترضاه؟ ال أنك ذكرت الذي اإلرساف من قليل غري بيشءٍ
بروسو تليق صورٍة يف الكتاب بطبع لقمت غنيٍّا كنت أنك لو وتقول
كتابي أنت رأيت وربما شعورك، ورقيق ظنك حسن لك أشكر وإني وبهيكل،
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بي فإن ثقة، عن ذلك لك أقول ال أني عىل غنيٍّا، كنت أنني لو رأيته ما غري عىل
صفتان يفَّ تتحكم فإني تعرفه، وأظنك الطبع، إتقان دون يحول قد آخر عيبًا
األنفة هما الصفتان هاتان املنافع، وتبادل الحياة تجارة عىل منهما أرض ليس
ما معه انقلب حد إىل منهما كل من عيلَّ خلعه فيما الحظ أرسف وقد والحياء،
سبيل من يل وليس ونقًصا، عندي عيبًا فضٍل من منهما كل يف الناس يجده
طبعه. محاربة اإلنسان يستطيع أْن إال الصفتني يف اإلرساف هذا محاربة إىل
ما أني وأشهد وتجارتهم، الناس وبني بيني تحوالن الصفتان هاتان
يحميني فهو بسببه، يوًما حزنت ما أني أشهد كما العجز، لهذا يوًما اغتبطت
بما الحياة نعيم من ألحظى فسيًحا أمامي املجال ويدع كثرية، رشوٍر من
نفيس، صفو لتكدير أمري يف الناس مداخلة أخىش أْن غري من املقادير تيرسه
واالستعانة الناس، معاملة من االستفادة عيلَّ يمنع نفسه الوقت يف هو ثم
نفقاتها واسرتداد وتوزيعها وتصحيحها كتبي طبع يف منهم اإلخصاء بذوي
من هذه غري يف معاملتهم من االستفادة عيلَّ يمنع كما أخرى، كتب لطبع
أقل يل ييرس بما بالناس عالقاتي من القناعة إىل ويضطرني الحياة، شئون
إىل جالًسا دمت ما غبطة أكون ما أشد تراني فأنت فيه، أطمع النعيم من حظ
أشد وتراني معهم، واالتجار معاملتهم إىل حاجة غري يف بالناس متصًال مكتبي
الرس هو صديقي يا وهذا تجارة، يف بالناس اتصلت ما وحرية حياء أكون ما
خطأ به تتهمني فيما الرس هو وهذا وطبعه، كتابي ورق سوء من رأيت فيما
وقناعتها ذاتها عىل النفس عكوف إنه لقلت: أنصفت ولو الناس، ازدراء من
إليه، يصل ال حكمهم ألن الناس؛ بحكم كثريًا يُعنى ال الذي الداخيل بالرضا

به. يعلق فال وصل وإْن
أْن ابتسمت نقدك قرأت حني أني أخربك أْن املقام هذا يف يسوءك ال وقد
عالجت قد فإنك بموضوعك، تأثرت مما أكثر إياي بصداقتك فيه تأثرت رأيتك
التعرض عىل حرُصك فِلَم صادقة، محبة من نفسك يف املودة تبعثه ما إخفاء
أنك عىل عرًضا، باملوضوع اإلعجاب إظهارك مع موضوعه، دون الكتاب لشكل
من بلوغه يستطاع ما بالًغا صاحبك من للناس يظهر ما يكون أْن تود كنت

الكمال؟
ما إال أكتب ال أني وتعلم نفيس، عليه انطوت ما تعلم صديقي يا لكنك
عليه، املحافظة أستطيع ال فألني ذلك بعد نرشته فإذا ولذة، يل متاًعا يكون
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الساعات يف املاضية بمجهوداتي ألتلذذ يوًما أحتاج وقد يضيع أْن وأخىش
روسو عن كتبت ما لتقسيم دعاني ما هو وهذا الحارض، حياة من املجدبة
مشاغل عىل وهجمت بحثي من قسم من فرغت كلما فكنت أجزاء، ثالثة إىل
لكيال للطبع قدمته كتبت، ما نسيان حد إىل بها أوخذ أْن وخشيت الحارض
عناءٍ غري ومن ممكنة نفقٍة بأقل يطبع أْن لبلوغها يكفي غاية وهذه يضيع،

كبري.
أخرى، كتبًا للناس أظهر أْن يل الحظ أراد إْن صديقي، يا أعدك أني عىل
يل يسمح ما األقدار عناية من وجدت أنا وإذا رضاك، عىل ألحرص أجاهد بأن
بما أكتفي فلن — به أعدك ال ما وهذا — روسو كتاب من الثالث الجزء بإتمام
أطبعه ولن تبويب، أو فهرس بغري أتركه ولن األولني، الجزأين يف به اكتفيت
زالت ومن مطبعي، خطأ من فيه ملا بياٍن بغري أتركه ولن يعجبك، ورق عىل إال

الكتابة. حني القلم
وإظهار مني، يل الغضب عند نقدك يقف أال أرجو كنت ذلك مع لكني
تبني وأْن الكتاب، موضوع تتناول أْن أود وكنت رصيحة، ثورٍة يف الغضب هذا
ونقصه، وكماله وقبحه حسنه وجوه من تراه ما التفصيل من يشءٍ يف لقارئك
الكتاب، طبع إعادة عند والورق الطبع يف نقص من كان ما مالفاة يمكن فقد
املوضوع نقص مالفاة لكن غرينا، أعاده أو أنا أعدته أو الطبع أنت أعدت سواء
التواء ومواضع البحث يف الخطأ مواقع عىل املؤلف النقاد دل إذا إال تكون ال
والصورة، الشكل نقد إىل مني النقد هذا إىل أحوج أني القول وأصدقك الدليل،
يدل أْن إىل حاجٍة غري من أسبابهما وأعرف أعرفهما والصورة الشكل فنقد
ملن يسرية نعلم ما عىل الوسائل وهذه عالجهما، وسائل أعرف كما أحد، عليهما
إصالحهما فيحتاج الدليل التواء وأما املوضوع، يف النقص فأما اإلصالح، أراد
تكلف أْن لك فهل والعلم، الفضل ذوي املخلصني األصدقاء أمثالك من تنبيه إىل

مضاعًفا؟! لك الشكر ويكون الناس، وتنفع فتنفعني العناء نفسك
رواية يف فإن ُسًدى، وقتك مضيًعا النقد لهذا تعرض حني أحسبك وما
هو الرتبية وكتاب تافهة، غري فلسفية ومباحث شيًقا نفسيٍّا تحليًال الهلويز
جوهريٍّا شيئًا أترك لم ونقدتهما لخصتهما حني وأحسبني روسو، كتب ما خري
فذلك والنقد؛ التلخيص يف أوجزت قد كنت وإْن عليهما، ورد أو فيهما جاء مما
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ادعاء زلة من نفيس وألعصم املالل، وبني بينه وألحول وقته، القارئ عىل ألوفر
أعلم. ال بما العلم

مقدمة يف سطرته مما كلمة أمامك أعيد أْن أرجو الكلمة هذه أختم أْن وقبل
قلت ملجهودي، قدري به يسمح ما بمقدار معي متسامًحا لتكون األول؛ الجزء
ألنني كامل؛ وجٍه عىل البحث بهذا القيام استطاعة أدعي «ال املقدمة: تلك يف
األوقات خري من كانا ومجهوًدا وقتًا مني فأخذ هويته وإنما له، أتخصص لم
كنت بل بمالل، وال بألٍم معهما أشعر فلم حياتي يف أنفقت التي واملجهودات
إليها يصل ما بدسم روحي أعماق يف وأشعر اللذة، من أنواع تذوق إىل أتنقل
يتأتى ال الكامل والبحث أتخصص، لم حال كل عىل ولكني الغذاء، من أثناءهما
واألشهر واأليام الساعات يف التفكري وطول واإلمعان واملزاولة باالنقطاع إال
وإذا ا، جدٍّ الكثريين الُكتَّاب من عنه كتب ومن املؤلف مراجعة وعند املختلفة،
أخذ أو كتب ما جانب إىل قليلة حاٍل كل عىل فهي كثرية كتبًا قرأت قد كنت

روسو.» عن
بقبول تتفضل أْن أرجو بكتابي عنايتك حسن عىل هلل شكري ومع هذا

االحرتام. فائق

أخوك
هيكل حسني محمد

أيًضا غريه ويسألني هو يسألني كان وإْن هيكل كتاب عىل الوقوف أطيل ولن
إىل املايض الفصل يف أرشت أحسبني فقد والتحليل، بالنقد الكتاب موضوع أتناول أْن
كافية، إشارة فهي اإلسهاب يف مغرقة مفصلة تكن لم إْن إشارة وقيمته، الكتاب موضوع
روسو؟ جاك جان كتب من ليشءٍ تحليل هو لكتاب أعرض حني القراء مني يريد وماذا
األوروبي األدب ويف خاصة الفرنيس األدب يف وأثره روسو مكانة إىل أشري أْن يكفي أليس
املطول والنقد املفصل بالبحث روسو جاك جان كتب أتناول أْن يريدون هل أم عامة؟
فأكتب بالنقد، والنقد بالتحليل التحليل أتناول أْن يريدون هل أم نفسه؟ هيكل فعل كما
جاك جان عىل هيكل حاشية عىل تقريًرا أو روسو، جاك لجان هيكل رشح عىل حاشية

منرصًفا! عنه نجد أْن نستطيع وإرساف إليها حاجة ال إطالة هذا يف أليس روسو؟
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بالنقد يتناول هيكل كتاب إنَّ ووضوح: رصاحًة يف أقول أْن عيلَّ الحق من كان ربما
أو إميل وكتاب الجديدة هلويز هما روسو، جاك جان كتب من قيمني كتابني والتحليل
كتب له أفصل أْن الحق فمن روسو جاك جان قرأ أحدهما رجلني؛ بني والناس الرتبية،
ليجد هيكل قراءة عىل أحثه أْن الخري فمن الكتاب هذا يقرأ لم والثاني روسو، جاك جان
جاك جان كتب من الكتابني هذين يف إليه يحتاج ما أكثر أو إليه يحتاج ما كل كتابه يف

روسو.
النقد يف مذهبه ويف موضوعه يف الثناء من كثريًا يستحق هيكل كتاب أنَّ أعلم
قدمته الذي القليل الثناء من ا جدٍّ أكثر يكون قد يستحقه الذي الثناء هذا وأنَّ والتحليل،
هذا يف مني يطمع ال هيكًال صديقي أنَّ العلم حق أعلم ولكني املايض، الفصل يف إليه
حسن يكن لم وإْن التأليف حسن نافع قيِّم كتابه إنَّ أقول: أْن يكفيه وإنما الكثري، الثناء
من الكتاب يف ما عىل أدله أْن يريد هيكًال صديقي أنَّ الحق من وهل والتقسيم، التبويب

الكتاب؟ طبع يعيد حني ليتقيه عيب
العرضية العيوب من ذكرت ما يتقي أْن إال منه أطلب ال فإني ا حقٍّ هذا يكون أْن أما
فليس هيكل، وليطمنئ الناس، وإىل كتابه إىل أحسن اتقاها إِن فهو املايض، الفصل يف
ولعله كتابه، أكثر بنفيس ذكرت فقد قليلة، صحًفا إال كتابه من أقرأ لم أني الحق من
يف الكتاب أجهل ال إذن أنا الكتاب، طبع يف يرشع أْن قبل طائفة منه عيلَّ قرأ أنه يذكر
أْن وال التفصيل، أفصل أْن وال التحليل، أحلل أْن أحب ال ولكني تفصيله، يف وال جملته
حني أريده ملا يكفي املايض الفصل أنَّ وأحسب والتقارير، والحوايش الرشوح يف أتورط
وأمكنهم نافًعا، قيًِّما أحسبه كتابًا يقرءوا أْن يف القراء أرغب أْن وهو الفصول، هذه أكتب

وجهها. عىل الكتب من طائفة يقدروا أْن من
وقد شديًدا، نقدي يكون فقد يطمنئ، أْن يستطيع هيكًال صديقي إنَّ فأقول: أعود
الكتاب ينفع لم إْن النقد هذا أنَّ وهو فيه، شك ال شيئًا هناك ولكن عرضيٍّا، نقدي يكون
أنا فكنت به، أخذته خطأ من هيكل إىل باالعتذار الكلمة هذه أختم أني عىل يرضه، لم
ونبهني بالياء، ال بالواو «مهوب» كلمة استعمال عليه أنكرت املصيب، هو وكان املخطئ
تستعمل الكلمة فإذا املعاجم إىل فرجعت صحيح، االستعمال هذا أنَّ إىل األدباء بعض
بالواو، تستعمل حني ومسموعة بالياء، تستعمل حني قياسية هي وإذا والواو، بالياء
واللغوية املطبعية األغالط نقصت فقد وإذن الناقد، أخطأ وإنما الكاتب يخطئ فلم وإذن

به. بأس ال يشء وهذا الكتاب، يف
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آخر كتاب إىل هيكل كتاب ومن يشء، يف يشبهه ال آخر كاتٍب إىل هيكل من وألنتقل
والحب، الجمال فلسفة يف كتابه وإىل الرافعي األستاذ إىل ألنتقل صلة؛ وبينه بينه ليس
أعظم. الكتابني وبني عظيم الكاتبني بني الفرق ألن مؤلم؛ ثقيل االنتقال هذا أنَّ أشهد وأنا
أتحدث كنت وقد هواه، عىل النقد هذا يكون أْن إال النقد يحب ال الرافعي األستاذ
أنَّ إليه أعلن أكد ولم الرشط، هذا عىل النقد يحب أنه فعرفت املايض، السبت يوم إليه
رئيس إىل وطلب عيلَّ، سريد أنه متشدًدا إيلَّ أعلن حتى يرضاه ال قد رأيًا كتابه يف يل
رده إىل يدفع «السياسة» تحرير رئيس يرى وهو ذلك، رده ينرش أْن متشدًدا التحرير
أعلم وأنا أكتب، ما أكتب فأنا وإذن األدب، صحيفة يف أنرشه أْن يسألني كتابه نقد عىل
فقد شيئًا، ليس هذا وكل شديًدا، سخطه وسيكون وسريد، سيغضب الرافعي األستاذ أنَّ
ذلك يرصفني فلم الرد، يف وأرسفوا وردوا وسخطوا الرافعي، األستاذ قبل ناس غضب

مذهب. عن ذلك يحولني ولم رأي، عن
أْن تستطيع فكيف الرافعي، األستاذ كتاب أنقد أْن هو ا حقٍّ العسري اليشء وإنما
ولقد أفهمه، ال الرافعي؟ األستاذ كتاب أفهم ال أني يف رأيك وما تفهمه؟ ال كتابًا تنقد

شيئًا. أفهم لم ولكني القراءة، واستأنفت وقرأت فقرأت أفهم، أْن يف اجتهدت
للناس! مقياًسا نفسك تتخذ ولَِم فقال: الرافعي لألستاذ بعضه أو هذا ذكرت ولقد
نفيس أتخذ لست قيًِّما؛ يكون أْن يمكن كان الذي الحديث هذا نميضيف أْن نستطع لم ثم
معنى فليس أفهم ال إني قلت فإذا لنفيس، مقياًسا نفيس أتخذ وإنما للناس، مقياًسا
ولكنك يفهمون، الناس أنَّ هذا معنى فليس أفهم قلت وإذا يفهمون، ال الناس أنَّ هذا
تريد ألنك إياه؛ تسألني ألست هذا؟ تسألني فلم فيه، رأيي وأعلن كتابك أنقد أْن تسألني
حني كثريًا أو قليًال خريًا يصيب قد كتابك أنَّ تظن وألنك كتابك، يف رأيي الناس يعرف أْن
الكتاب، هذا إيلَّ أهديت حني هذا سألتني كتابك، أنقد أْن سألتني قد وأنت بالنقد، أتناوله
رأيي أقول أْن فيه إيلَّ تطلب رقيًقا حلًوا كتابًا املايض الصيف يف إيلَّ كتبت حني وسألتنيه
ويف ووضوح، رصاحة يف أقول وأْن الكتاب، يف رأيي أقول أْن عيلَّ فلك وإذن الكتاب، يف
أو رديء إنه أقول أْن أستطيع فال أفهمه ال أني الكتاب يف ورأيي أيًضا، واعتدال قصد
وإْن أني ذلك جيًدا، يكون أْن يمكن فال وإذن أفهمه، ال إني أقول أْن أستطيع بل جيد،
يفهموا أْن عليهم يشق الذين من وال األميني من فلست للناس، مقياًسا نفيس أتخذ لم
يكون أْن فيجب أفهمه، أْن إىل سبيل ال كتابًا كتبت فإذا وإذن القيِّمة، األدبية اآلثار
الشعر وأقرأ فأفهمه، القرآن أقرأ ألني ذلك فهمه؛ وبني بيني حال عيب الكتاب هذا يف
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فيجب أفهمه، فال كتابك وأقرأ فأفهمها، واألجنبي العربي النثر من رضوبًا وأقرأ فأفهمه،
كاملذاهب. ال شيئًا الكتابة يف مذهبك يكون أْن ويجب كالكتب، ال شيئًا كتابك يكون أْن
قد الرافعي األستاذ أنَّ أعلم فأنا الفصل، هذا أكتب أْن قبل كثريًا ترددت أني والحق
جليٍّا واضًحا يظهر يشء ذلك الكتاب، هذا وضع يف مشقة تعدلها تكاد ال مشقة تكلف
يف ماًال وأنفق ونرشه طبعه يف العناء تكلف هو أو قليلة، أسطًرا الكتاب هذا من يقرأ ملن
مشقة فيه كهذا لعمٍل تعرض أْن القسوة يف اإلرساف من يكون فقد والنرش، الطبع هذا

تفهمه. ال أنك وتعلن جيد، غري أنه فتعلن ومال، وعناء
وتقريظها حمدها يف الصحف وتغلو تذاع التي الكتب هذه مثل أنَّ يف رأيك ما ولكن
املختلفة اآلثار لها وتكون يفهموها، لم أو فهموها ويحتذونها، فيقرءونها الشبان يتناولها
إىل نلفتهم أْن حق علينا الشبان لهؤالء أليس الكتابية؟ وأساليبهم وآرائهم عقولهم يف
وأنا الحق، هذا علينا لهم بىل، يقرءوها؟ أْن قبل يقدروها أْن عىل ونعينهم الكتب، هذه
أْن وال كتابه عىل أثني أْن أستطيع ال أني من الرافعي األستاذ إىل أعتذر أْن إىل مضطر

قراءته. عىل الشبان أحث
أنت بل والتأليف، الكتابة يف نفسه عىل يشق ال إنه قلت: إْن الرافعي األستاذ تظلم
كنت ولقد ينبغي، مما أكثر والتأليف الكتابة يف املشقة من يتكلف إنه قلت: إْن تنصفه
لوصف ينبغي ال ما الجملة هذه يف أجد ولكني الصخر، من كتبه ينحت إنه أقول أْن أريد

املشقة! هذه
يف تبعث الكتاب هذا جمل من جملة كل إنَّ فأقول: اليشء، بعض أتبسط ال يل وما
تقاسيه ما الوالدة هذه يف يقايس وهو والدة، يلدها الكاتب بأن مؤمًلا قويٍّا شعوًرا نفيس
الوضع، آالم بعد األمهات به تظفر بما اآلالم هذه بعد ظفر أنه ولو الوضع، آالم من األم
بيشء، اآلالم هذه من يظفر ال ولكنه الخالدة، وآثارها الحسنة نتائجها لها قيِّمة آالم لقلنا
تشق وهي كاتبها عىل شقت التي املكدودة املتعبة الجمل هذه قراءة يف لذة تجد ال فأنت

قارئها. عىل
وآدابها العربية باللغة العلم من حظه إنَّ قلت: إْن الرافعي األستاذ تظلم وكذلك
األستاذ يعلمها كما اللغة هذه يعلمون الذين أنَّ الحق وإنما قليل، وأرسارها وبدقائقها
اللغة هذه أرسار عىل يظهرون الذين أنَّ والحق يُْحَصْوَن، وأحسبهم ا، جدٍّ قليلون الرافعي
ولكن أيًضا، يحصون وأحسبهم ا، جدٍّ قليلون الرافعي األستاذ عليها يظهر كما ودقائقها
مفيًدا، باللغة علمه يكون أْن فطرته، عليه أبت أو الرافعي، األستاذ أبى وقد تريد ماذا
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أْن عىل الرافعي األستاذ حرص وقد تريد ماذا نافًعا! أرسارها عىل ظهوره يكون وأْن
فيه. يعيش الذي العالم هذا عن منفصًال وحده عامًلا يكون

الرافعي األستاذ ريض وقد أحيانًا، الغموض مىضبشدة فصٍل يف العقاد أصف كنت
الفصل، هذا عن ريض كما كتبت مما يشءٍ عن يرَض لم أنه وأنبأني الفصل، هذا عن
دائًما، الرافعي غموض إىل بالقياس شيئًا ليس أحيانًا العقاد غموض بأن أعرتف ولكني
مقدمته قرأت فقد الرافعي كتاب أما كله، كتابه فهمت ولكن العقاد، مقدمة أفهم لم فأنا
ومضيت مقدمته، أعيتني أْن بعد رسائله فسأفهم العقاد، ككتاب كتاب فقلت أفهمها، فلم

شيئًا. منه أفهم ولم الكتاب أتممت ألني مضيت؛ ما فليتني الرسائل، هذه يف
تجد وأْن جمًال، جمًال الرافعي كتاب تقطع أْن تستطيع فأنت منصًفا، أكون أْن يجب
ويستهويك، يخلبك وبهرجه اللفظ جمال من يشء فيها قليلة غري طائفة الجمل هذه بني
الجمل هذه تصل أْن يف املشقة كل املشقة ولكن نفع، من تخلو ال قيِّمة معاٍن وفيها
أنَّ ظني وأكرب بيشء، هذا من تظفر لن قيًِّما، شيئًا منها وتستخرج بعض إىل بعضها
يذهب هو وإنما الرسائل، هذه يكتب حني شيئًا يقول أْن يحاول ال نفسه الرافعي األستاذ
يتكلف ثم الغريبة، املعاني عىل الغوص يف واملشقة العناء فيتكلف غريبًا، مذهبًا النثر يف
ذلك من له تم إذا حتى غريبة، ألفاًظا الغريبة املعاني هذه عىل يسبغ أْن يف واملشقة العناء
العمل يستأنف ثم رسالة، منه فاتسقت بعض إىل بعضه الخلق هذا رصَّ غريب خلق
إىل بعضها الرسائل هذه يرص ثم ورابعة، ثالثة ورسالة أخرى، رسالة له تتسق حتى

كتاب. منها له فيتسق بعض
ظرف، من تخلو أراها ال التي النادرة هذه من الرافعي غموض عىل أدل وليس
كتاب ينقد أْن أراد العقاد أنَّ وهي يكذبوها، أو يصدقوها أْن وأصحابه للعقاد أترك وأنا
يذكر أْن إىل وسيلة الكتاب عنوان واتخذ الغالف، عىل كتب بما منه فانتفع الرافعي
القراءة، يف بالغالف يكتف لم العقاد أنَّ وأحسب والحب، الجمال فلسفة يف هو مذهبه
ألنه يكتب؛ أْن أراد حني بالغالف يكتفي أْن اضطر ولكنه الكتاب، قلب إىل وصل وإنما

شيئًا. الكتاب يف يجد لم
واآلخر والحب، الجمال فيلسوف أحدهما رجلني: مرص يف لدينا أنَّ األمر غريب ومن
أحيانًا، أفهمه ال إني مرة: غري لك قلت وقد العقاد، فهو األول فأما والحب، الجمال أديب
وأنك األدب، من الفهم عىل عًرسا أشد الفلسفة أنَّ تظن وأنت الرافعي، فهو الثاني وأما
إذا الفيلسوف تعذر وأنك يرس، يف تفهمه أْن يجب بل يرس، يف األديب تفهم أْن تستطيع
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فلسفة فتفهم املرة هذه اآلية تنعكس أْن أراد هللا ولكن فلسفته، فهم يف مشقة وجدت
أدب تفهم وال والحب، الجمال فلسفة العقاد يسميه ما أو والحب، الجمال يف العقاد

له. مرد فال شيئًا هللا أراد وإذا والحب، الجمال يف الرافعي
يف ملا نموذًجا نتخذها الجمل من قليلة بطائفٍة الفصل هذا أختم أْن اآلن أريد وأنا
«اجتمع البديعة: القطعة هذه إىل انظر والعرس، واإلغراب الغموض من الرافعي كتاب
قد أحزان تاريخ فهو سنة، وأربعني نيًفا عينيه تحت الزمن بلغ إنسان تاريخه من
يف كلماتها جزءًا وأربعني نيف عىل منها القلم جف وأبواب فصول يف مسائله استفاضت
يرى، بكاء لتبكي الكلمة وإنَّ الغيظ، من صحيفته يف لريعد منها السطر وإنَّ حوادثها،
يف مصورة ملكية مصيبة ألنه ينتفض؛ كله تاريخه وإنَّ يسمع، أنينًا لينئ الحرف وإنَّ

ملك.»
التاريخ، كتب من بكتاب العمر يشبه أنه إال شيئًا، أفهم ال أني أشهد إني اللهم
السطور هذه فأما الكتاب، بأجزاء والسنني الكتاب، هذا يف تكتب التي بالكلمات والحوادث
يسمع الذي الحروف وأنني يرى، الذي الكلمات بكاء وأما الصحف، يف غيًظا ترعد التي

الرافعي! وعند هللا عند كله ذلك فعلم
أْن يريدون الذين فإن يشء من يكن ومهما الكتاب، يف ما أيرس الجملة فهذه هذا ومع
يستطيعون األمور، من العظائم وتجشم الصعاب واقتحام الطالسم عىل أنفسهم يروضوا

يريدون. ما الرافعي كتاب يف يجدوا أْن
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موالك وأنا إيلَّ أحسن

فلسفة يف األحزان «رسائل كتابه إيلَّ الرافعي األستاذ أهدى املاضية السنة صيف يف
هللا أحسن كما أحسن وأْن شيئًا، كتابه يف أقول أْن يسألني إيلَّ وكتب والحب»، الجمال
كان وقد عليه، أثني أْن يسألني كان فقد وإذن أبغي، وال الدنيا من نصيبي أنىس وأال إيلَّ،
فأثنيت يريد ما إىل أجبته إْن آمٌن أني نفسه يف يدبر كان وقد حريًصا، الثناء هذا عىل
أقرب كتابه يف وكان واإلطراء، الثناء عليه أبيت إْن شعواء لحرب معرض وأني وأطريت،
فيما وأهملته هذا كتابه من ضحكت وقد والنذير، الوعيد إىل منه والتسول الترضع إىل
إىل أغضبه أنه ويظهر النقد، هذا فأغضبه والحب، الجمال يف فلسفته نقدت ثم أهمل،

ستقرأ. ما فكتب وصوابه، رشده أفقده أْن حد
فيه أنَّ رأيت اثنتني: بني فرتددت ستقرؤه، الذي الفصل هذا قرأت أني الحق ويف
نرشه أنَّ نفيس يف فقدرت واألخالق، األدب لحدود وتجاوًزا منكًرا، وشتًما كثريًا، سفًها
عن يدفع أْن حقه فمن كتابه، يف هوجم قد الرجل أنَّ ورأيت للمنكر، ترويج ألنه رش؛
فيه وأسف إرساًفا فيه أرسف قد كان وإْن الدفع هذا له أنرش أْن عيلَّ الحق ومن نفسه،
يف املنكر هذا مثل ويحتملون الرش هذا مثل يقرءون الناس أنَّ نفيس يف وقدرت إسفاًفا،
مرة منكره ويحتملوا الرافعي سفه يقرءوا أْن من بأس عليهم فليس الصحف، من طائفٍة
بأنفسهم يظهروا أْن يف الحق من شيئًا للناس أنَّ أيًضا نفيس يف وقدرت «السياسة»، يف
أعرض أْن أكره كنت وإذا أحياء، وهم الحوار يف ومناهجهم وآدابهم الُكتَّاب أخالق عىل
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وأْن الناس، عىل نفسه يعرض أْن أراد قد الرافعي كان وإذا وآدابهم، األحياء ألخالق
وبني الناس بني أحول أْن حقي من فليس هللا، خلقها ما كأبشع مجردة عارية يعرضها
خلقها كما للناس، نفسه إظهار وبني الرافعي بني أحول أْن حقي من وليس النفس، هذه
اإلنصاف من حظٍّا للرافعي أنَّ لو آخر، شيئًا نفيس يف وقدرت تصنع، وال تكلٍف غري يف هللا
وأْن يفهم، ما يكتب أْن يستطيع الُكتَّاب من كغريه الرافعي أنَّ ذلك عليه، الشكر إيلَّ لقدم
أْن ويريد ويشعر، يحس حني هذا يستطيع إنما وهو يشء، عىل يدل كالًما أحيانًا يقول
واصًفا وال عليها كاذبًا ال نفسه وصف يف صادًقا يكون حني أي ويشعر؛ يحس ما يصف
ألن كثريًا؛ شيئًا منه تفهم أو فتفهمه الفصل هذا ستقرأ أنك ذلك وآية فيها، ليس بما لها
فكان كتب، بما قلمه األلم هذا وأجرى األلم، من شيئًا فأحس وأمضه، آذاه قد إياه نقدي
يكون أْن يستطيع إذن وهو مفهوًما، كان هنا ومن أمله، وإعالن نفسه وصف يف صادًقا
فلسفته أنَّ يف الصحيحة العلة تتبني أْن تستطيع هنا ومن صادًقا، يكون حني مفهوًما
الفلسفة هذه يحس ال ألنه ذلك يشء؛ عىل جملتها تدل وال تفهم ال والحب الجمال يف
وإنما الخفوق، عىل قلبه بعث حبٍّا يذكر وال ا، حقٍّ يخلبه جماًال يصف وال بها يشعر وال
له يزعم حني قلبه عىل ويكذب وفهمه، الجمال حب لها يزعم حني نفسه عىل يكذب هو
عن يكتب فيما يصدر أنه لهم يزعم حني الناس عىل ويكذب ولذته، الحب بألم الخفوق
هنا ومن يحس، ال ما يصف وهو يعلم، ال ملا يعرض وهو متكلف، هو وشعور، حس
يفهم شيئًا يكتب أْن يستطيع حال كل عىل ولكنه الحديث، وهراء القول سخف يف تورط
أمثاله وإىل إليه أقدم أْن يل كان فإذا فيها، ليس بما يصفها ولم نفسه عىل يكذب لم إذا
أنَّ فهي نصيحة، له صحيح فهم وال به علم غري عىل القديم يعشقون الذين الناس من
القدماء، فهمنا هنا ومن يكتبون، حني صادقني القدماء كان فقد يكتبون، حني يصدقوا

«املتقادمني». السادة هؤالء نفهم ولم
معتذر ذلك مع وأنا الرافعي فصل أنرش أْن فآثرت األشياء، هذه كل نفيس يف قدرت
ذلك ومع األدب، صحيفة يف الحمق هذا مثل أنرش أْن أعدهم لم ألني نرشه؛ من القراء إىل
منه سيضحكون ألنهم الفصل؛ هذا نرش يل سيشكرون القراء من كثريًا بأن واثق فإني
يف رأيك وما وتسلية، فكاهة من تخلو ال ساعة قضاء عىل به وسيستعينون ضحكت، كما
غالٍّ نفسه مأل قد هللا أنَّ عىل إال به يدل فال الطويل الفصل هذا يكتب ثم يزدريني، رجل
يضع أي والحب؛ الجمال يف يفلسف رجل يف رأيك وما وذعًرا! النقد من وخوًفا وحقًدا
قليل، إال والحب الجمال يف منهم يفلسف فلم الفالسفة، كبار بني بل الفالسفة بني نفسه
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أو ككتابه كتابًا أكتب أْن إيلَّ ويطلب فيتحداني طفًال، يكون أْن فلسفته تمنعه ال ثم
الرافعي! لتقليد ينهض أْن الضعفاء من ملثيل أبيح ومتى هللا! أستغفر كتابه، من كفصل
ألن الرافعي؛ كفصول بفصٍل أو الرافعي، ككتاب بكتاب آتي أْن عن عاجز بأني أعرتف
كذب الناس وعىل نفيس عىل كاذبًا وال الرافعي، غموض غامًضا أكون أْن يرد لم هللا
والثناء املدح يف الناس عىل متسوًال وال الرافعي، عبث اللغة هذه بجمال عابثًا وال الرافعي،
الحسنات، هذه كل عيلَّ هللا أبى الرافعي، حقد الناقدين عىل حاقًدا وال الرافعي، تسول

جمله. من جملة بل فصوله، من فصل بل الرافعي، كتاب يعجزني أْن غريبًا فليس
غيٍظ يف عيلَّ يعتب الرافعي ترى حني ستضحك الفصل، هذا تقرأ حني ستضحك
أْن أحب ولقد «مهوب»! كلمة الستعمال هيكل نقد يف خطأني حني أسمه لم إني وحقد،
وإنما آخرهم، وال الخطأ هذا عىل دلني من أول يكن لم ألنه ه؛ أَُسمِّ لم أني الرافعي يعلم
األستاذ الخطأ هذا عىل دلني ثم شعًرا، ذلك يف يل وروى نفسه، هيكل ذلك إىل سبقه
كنت فإذا ظريًفا، تلميًحا الخطأ هذا إىل يل وملح «السياسة»، له نرشته مقاٍل يف «وحيد»
يقول الذي وأنا باللغة، لعلمه جحوًدا وال الرافعي عىل نفاسة ذلك يكن فلم أحًدا أَُسمِّ لم

قليلون. هو يحسنها كما باللغة العلم يحسنون الذين إنَّ املايض: الفصل يف
إىل والعجب الغرور به انتهى قد الرافعي فرتى الفصل، هذا تقرأ حني ستضحك
نفيس اقتلعت وأني ثيابي، فتبتلعني كالمه أسمع كنت وأني أغضبني، أنه إليه خيل حيث
هيكل إىل وفررت مرة «عزمي» عند تركته مرتني: منه فررت بل اقتالًعا، املجلس من
أو الخوف أثر بأنه االقتالع هذا فرس حني وأخطأ كلها «السياسة» له فرتكت فتبعني،
لبعض لوفق الحركة واستبطاء الظل استثقال يشبه آخر بيشءٍ فرسه ولو يشبهه، ما

ثيابي! تبتلعني ومم تبتلعني كانت ثيابي أنَّ قدَّر حني وأخطأ الصواب،
قد قوم من أني يعلم أْن نفسه أنصف لو الرافعي عىل الحق من يكون لقد
وال ضجرين ال كثريًا ا رشٍّ منهم واحتملوا لهم وصربوا بالءهم، فأحسنوا السفهاء بلوا
منذ نحتمل ما مثل السفهاء من يحتمل رجًال وإنَّ ثيابهم، يف مستخفني وال متحرجني
عىل هللا زاده إْن صدره يضيق أال لخليٌق األخرية، األعوام هذه أخالقها يف مرص هللا امتحن

واحًدا. السفهاء هؤالء من هللا نقص إْن ثغره يبسم أو واحًدا، السفهاء هؤالء
إىل سبيًال سفههم يف أرى وقد ذرًعا، بالسفهاء أضيق ال أني الرافعي يعلم أْن أحب
أو هذا فصله يغضبني أْن عن البعد كل بعيد أني الرافعي يعلم أْن وأحب والتسلية، اللهو
وهو كتبه ألنه كاتبه؛ عىل أشفق فإنما الفصل هذا من أحد عىل أشفق إْن وأني يؤذيني،
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الحمى هذيان إىل هو القول من نكًرا سيقرأ ألنه قارئه؛ عىل وأشفق كاملحموم، أو محموم
أرفق ولم أصانعهم فلم الرافعي قبل من الناس نقدت ولقد العقالء، كالم إىل منه أقرب
األلم هذا منهم أجد فلم يسعه، وال النقد يحتمل ال من وفيهم الصدر، ضيِّق وفيهم بهم،
عليك وما ويحك! وصوابه، بعقله الرجل عىل يذهب الذي اليشء هذا وال السخط، هذا وال
وفيم ويحك! جيد! كتابك بأن مقتنًعا كنت إذا رديء أو جيد إنه كتابك يف الناس يقول أْن
تغىش وفيم ويحك! اآلراء؟ بهذه الصدر ضيِّق كنت إذا كتابك يف آراءهم الناس تسأل
وفيم أخرى، مرة وبالربق مرة بالربيد عليهم تلح وفيم أعمالهم! ودور بيوتهم يف الناس
كنت إذا بكلمة، كتبك عىل ليتصدقوا الناس، بوجوه إليهم وتتوسل الوسطاء إليهم ترسل
وحده أللمدح ويحك! تكون؟! أْن صاحبها يريد كما الكلمة هذه تقبل أْن تستطيع ال
يكره املدح قيمة وما املشقات! هذه وتتكلف الوسائل، هذه وتصطنع السبل، هذه تسلك
الرجل يبذل كما ثقيل، ُمِلحٍّ من ليتخلص الرجل يبذله الثناء قيمة وما صاحبه! عليه
يف يتبعه الذي السائل هذا من ليتخلص ولكن لإلحسان، حب وال إحسان غري يف درهمه
لم وإْن سعيد، فأنت به ظفرت فإن تطمع، الثناء هذا أيف السبيل! عليه يأخذ أو الطريق
ويحك! والسب؟! بالشتم مانعه فيتبع العطاء يؤيسه امللح السائل كهذا فأنت به تظفر
بأنهم أنت أواثق قرءوه؟ بأنهم أنت أواثق عليه، وأثنوا كتابك قرءوا قوًما تذكر إنك
وألقوا أنفسهم عن ذادوك إنما أنهم لك يخطر ألم عليه؟ أثنوا بأنهم أنت أواثق فهموه؟
بك أريد ما فأقسم صدقني، عليهم؟ واإللحاح اتباعهم عن ليكفوك الثناء من طرًفا إليك
أنهم إليك يخيل الذين إنَّ لك، ناصًحا بك رفيًقا عليك مشفًقا إال هذا أكتب وما الخري، إال
عليك، الثناء يف يخلصوا ولم منهم، واحد يفهمه ولم أكثرهم، يقرأه لم كتابك عن يرضون
ويبعثون السخف، يف اإليغال عىل يشجعونك فهم قليل، غري لوزًرا الناس هؤالء عىل وإنَّ

منه. وتستحي له تستخزي أْن ينبغي كان بما وإعجابًا غروًرا نفسك يف
الربيد فيها توسط قصة بعد، أَنَْسها لم قصة معه لك إنَّ ناصف! حفني هللا رحم
من كتاب عىل ثناء الرجل من لينتزع الناس؛ بعض فيها وتوسط الربق، فيها وتوسط

القمر». «حديث أحسبه كتبك،
عليك، ساخط بك متربم هو فإذا يوم، ذات لقيته لقد ناصف! حفني هللا رحم
تربمه معي شهد ملن األحياء األساتذة بني وإنَّ الشيطان، إىل معك كتابك ويرسل يرسلك

وحلوان. القاهرة بني القطار يف وسخطه
وال الثناء لهذا فليس وفالن، فالن عني وريض وفالن، فالن عيلَّ أثنى إذن تقل ال
الناس أصدق فإن وفالن، فالن وعابني وفالن، فالن نقدني قل ولكن قيمة، الرضا لهذا
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أْن إما يحمدك الذي إنَّ يحمدونك، الذين ال ينقدونك الذين هم لك واإلخالص نصحك يف
حبه رصفه قد لك محبٍّا يكون أْن وإما منك، متخلًصا يكون أْن وإما عليك، كاذبًا يكون
والجور ظلمك يف مرسًفا يكن ومهما النية سيئ يكن فمهما ينقدك الذي فأما عيوبك، عن
تربأ أْن يف اجتهدت فيك تكن فإن تمتحنها، أْن خليق أنت عيوب عىل يدلك فهو عليك،

فيها. تتورط أال يف واجتهدت هللا حمدت فيك تكن لم وإْن منها،
ناقدك. تخاف مما أكثر حامدك وَخْف عاقًال كن

فيه أذيب كاملاء هو إنما النقد يشوبه ال الذي الخالص الثناء أنَّ واعلم عاقًال، كن
لصحتك وأصلح لك وخري الغثيان، يأخذك أْن رشبه يف أرسفت إْن وتوشك السكر، من كثري
وال لك كان فما القيء، وبني بينك يحول ثالثًا عنًرصا والسكر املاء هذا إىل تضيف أْن
يشبه شيئًا أو أحزان رسائل حني إىل حنٍي من لهم تقيء أْن يف كثري أو قليل نفع للناس

… األحزان رسائل
أنه لك وأؤكد إياه، وإكبارك عليه ثناءك فأشكر هيكل مقام أقوم فإني بعد، أما
وقد أخرى، مرة لك وأؤكد الفصول، من إليه تبعث ما لينرش الثناء هذا إىل حاجٍة يف ليس
إيلَّ دام ما نرشها أنا أُِرْد لم إذا الفصول هذه نرش يستطيع ال أنه نفسه، هيكل لك أكد
حمدك عىل إياه نقدي يؤثر «السياسة» تحرير رئيس أنَّ لك أؤكد ثم األدب، صحيفة أمر
تدخل أال لك أنصح ثم الخالص، السكر عىل الليمون يؤثر السياسة تحرير رئيس ألن له؛
يف ما عىل أرد أْن يف تطمع ال أحسبك تحب، ال ما إىل نفسك فتضطر هيكل، وبني بيني
هذا إنَّ أقول: زلت وما وسب، بشتم إال تردَّ لم فأنت به، نقدتك ما عىل رد من هذا فصلك
األدبية اآلثار من وغريه القرآن أفهم إني أقول: زلت وما جيًدا، ليس كتابك أنَّ عىل دليل

رديء. كتابك أنَّ عىل دليل كتابك فهم عن فعجزي وإذن والحديثة، القديمة
أريد وكما عنه، أحدثك أْن أريد حني ولكن عنه، فسأحدثك األحمر» «السحاب أما

الثناء. عىل وتهالكك أنت تريد كما ال النقد، وقواعد أنا

التي األبيات لهذه الشكر أجمل مني شادي أبو زكي أحمد الدكتور يتقبل أْن أرجو
ليشءٍ ال نرشها، من إليه أعتذر والتي األربعاء، حديث عىل فيها يثني إيلَّ فأرسلها تفضل
بيني حال حتى عيلَّ، الثناء يف وغال بي، الظن حسن يف أرسف قد الشاعر أرى ألني إال
بي الشاعر ظن لتصديق أوفق أْن وأرجو عندي، بها أحتفظ فأنا هذه، أبياته نرش وبني
بنوٍع وإذاعته الثناء حب يف يرسف بأال للرافعي نصحت قد كنت وإذا أكتب، فيما ورأيه
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إليه وأرسل شكري، للشاعر وأعيد للناس، به أنصح بما أنتصح أْن خليق فأنا خاص؛
الخالصة. تحيتي

أرجئها أْن إىل يضطرني املكان ضيق ولكن اليوم، أنرشها أْن أحب أخرى كتٌب ولديَّ
تُهمل. فلن أصحابها فلينتظر اآلتي، األسبوع إىل
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وحيد. األستاذ أسلوب •
عزمي. محمود لألستاذ الجديد مجلة •

∗ ∗∗

أريد كنت وقد وحيد، األستاذ أسلوب يف رأيي عن أديب كاتب أسبوع منذ سألني
سألني حتى وقت إىل وقٍت من الكلمة هذه أرجئ وكنت كلمة، األسلوب هذا يف أقول أْن
وسبقني األمر تعجل وحيد األستاذ ولكن الحديث، هذا يف أجيبه أْن فرأيت األديب، هذا

لالعتدال. وحبه واقتصاده تواضعه له أراد بما نفسه فوصف اإلجابة، إىل
وليس شاء، وكيف شاء بما شاء من يجيب أْن وحيد لألستاذ أنَّ يف شكٍّ من وليس
هذا ولكن تواضعه، له وأقدر بوقتي ضنه له وأشكر بي رفقه له أعرف أني يف شكٍّ من
وأنا آخر، يشء الحديث هذا يف بكلمٍة وحيد األستاذ أسلوب أتناول أْن وحقي يشء، كله
بجوابه، أكتِف لم إذا األستاذ فليعذرني به، الضن شديد الحق، هذا عىل الحرص شديد

أسلوبه. يف رأيي أعلن أْن عىل حرصت إذا وليعذرني
الحق وإنما صاحبه، يقول كما بئيل» «ضئيل األسلوب هذا أمر أنَّ الحق من ليس
اإلتْباع هذا من وحيد األستاذ شاء ما أو بطري، خطري أو نظيم، عظيم أو بليل، جليل أنه
ألوان من غريه يجيد كما وحيد األستاذ يجيده والذي أحيانًا، ويسوء أحيانًا يحسن الذي

ا. حقٍّ عليها يحسد إجادة اللغوي التكلف
بني أقدم أْن وبعد واحتياط، تحفٍظ بعد إال أقولها أال أريد وكنت الكلمة، قلت ولقد
ذلك فليس أسوءه أْن أريد ال كنت وإذا األستاذ، أسوء أْن أريد ال ألني املقدمات؛ يديها



األربعاء حديث

حريٍّا بالثناء أراه بل يساء، أال خليًقا أراه ألني هو وإنما أصانعه، أو أجامله أْن أريد ألني
بريٍّا!

أرد لم أني وقراؤه األستاذ ليعلم فألفرسها احتياط، وال تحفٍظ غري يف الكلمة قلت
الخري. ا حقٍّ بها أردت وإنما ا، رشٍّ بها

العرص، هذا يف غريبة أدبية ظاهرة وحيد، األستاذ أسلوب قل أو وحيد، األستاذ
يرسلوا أْن ألفوا وإنما النحو، هذا عىل الكتابة يألفوا لم فالناس عدة، وجوٍه من غريبة
يتكلفوا أْن أرادوا وإذا يتكلمون، وكما يفكرون كما فيكتبون الطبع، مع إرساًال النثر
ألفاظهم تخري وأحسنوا التكلف، اجتناب يف اجتهدوا اإلتقان من ويستزيدوا اإلحسان
وال ملتوية ال مستقيمة أساليبهم تكون أْن عىل وحرصوا جزلة، سهلة تكون أْن عىل
ألفاظهم يف بالتفكري القارئ يعوقوا أال األيام هذه يف الناس ألف مجملة، وبعبارة معوجة،
لم قوًما إال الناس هؤالء من أستثني ال ومعانيهم، آرائهم يف التفكري عن وأساليبهم
عليهم ُقيض وقد اآلراء، ذوي من يكونوا أْن لهم يتح ولم املعنى، من حظٍّا هللا يرزقهم
حني اآلذان إىل والتحدث األسلوب، وتعقيد اللفظ إجادة يتكلفون فهم ُكتَّابًا، يكونوا أْن
هؤالء؛ من واحًدا فليس وحيد األستاذ أما والعقول، القلوب إىل يتحدثوا أْن عن عجزوا
كبريًا، كاتبًا نفسه يرى ال وهو بأسلوب، يسحرهم أو بلفٍظ الناس ليبهر يكتب ال ألنه
أْن وال باللفظ يروعك أْن يريد ال وهو األدب، أهل بني ممتازة مكانة لنفسه يزعم وال
وقد شيئًا، لك يقول أْن يريد ألنه يكتب؛ وإنما ليكتب، يكتب ال وهو باألسلوب، يسحرك
فيه فيوجز يسريًا اليشء هذا يكون وقد حسنة، إطالة فيه فيطيل عظيًما اليشء هذا يكون
ذلك مع ولكنه الرأي، أهل من هو وإنما األلفاظ، عبيد من إذن هو وليس بديًعا، إيجاًزا
ا جدٍّ العسري من يكون وقد أحد، فيها يشاركه ال خاصة عناية واألسلوب باللفظ يعنى
تحتمل أْن إىل مضطر وأنت ويرس، سهولٍة يف تقرؤه ال فأنت إنسان، فيها يشاركه أْن
كنت فقد حني منذ أما يريد، ما إىل وتصل عنه لتفهم كثريًا أو قليًال العناء من شيئًا
فيه االلتواء، شديد األسلوب هذا كان فقد وحيد، األستاذ أسلوب يف العناء هذا تحتمل
املراجع عن لها فتبحث الضمائر تجد كنت وقد وانحناء، انثناء وفيه وانعطاف، تعرج
واليونانية الالتينية يقرءون الذين من أنك ولو الجهد، من يشءٍ بعد إال لها توفق وال
يريد اللتني اللغتني هاتني بجمل األول طوره يف وحيد األستاذ جمل لك لشبهت القديمة،
املسائل حل إىل أقرب يصبح فهمهما إنَّ حتى والتأخري، التقديم فيهما يكثر أْن منطقهما

املألوف. الكالم فهم إىل منه الحسابية
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يف وحيد األستاذ فصول أقرأ كنت حينما واليونانية الالتينية يف كثريًا أفكر كنت
حني الالتينية جملهم الطالب «يبني» كما وحيد األستاذ كالم «أبني» وكنت األول، طوره
اصطالح يف البناء هذا ومعنى يفهموها، أْن يريدون حني قل أو يرتجموها، أْن يريدون
األلفاظ وإقرار الكاتب وضعها التي الجملة هدم هو واليونانية، الالتينية يدرسون الذين
يليه ثم الفعل، يليه ثم الجملة، أول يف املبتدأ يوضع بحيث الفن، يريد كما مواضعها يف

الطبيعي. النحو عىل يشبهه وما املفعول
األستاذ، فن يريد كما ال النحو، يريد كما فأرتبها وحيد األستاذ جمل أبني كنت
ويدور ويؤخر، يقدم أْن عىل األستاذ حملت التي الفنية النكت تلمس يف أجتهد وكنت
أحيانًا وأخطئها أحيانًا النكت بهذه أظفر فكنت عليه، ويشق القارئ يتعب دورانًا بمعناه
األستاذ عقل إنَّ نفيس: يف أقول وكنت وفكاهة، لذة الحالني يف أجد كنت ولكني أخرى،

عربي. شخص يف ركب التيني عقل وحيد
األستاذ فهم يف املشقة من أجد كنت ما يجدون كانوا الناس من كثريًا أنَّ أذكر ولعيل
نحن، نقول كما جمله تحليل يف واللذة الفكاهة من أجد كنت ما يجدون وكانوا وحيد،

واليونانية. الالتينية طالب يقول كما «بنائها» يف أو
ولم بيشء، أظفر فلم ذلك يف واجتهدت وحيد األستاذ تقليد حاولت أني أذكر ولعيل
فيحسنوا يقلدوه أْن ثالثة أو اثنان فاستطاع لغريي، قدره ولكنه الفوز، هذا يل هللا يقدر
سجية، مع يجرون وال طبع عن يصدرون ال متكلفني أي مقلدين؛ كانوا ولكنهم تقليده،

الحرة. الوحيدية الصنعة جمال لهم يتح فلم
األحرار حوار يف وحيد لألستاذ األهرام نرشته مقاًال أنىس فلن أنس ومهما
ما فئة قول «ما عنوانه: وكان الفكاهة، آية فكان الجد صاحبه أراد الدستوريني،
وحيد، األستاذ عىل يردوا أْن منهم وأنا يومئذ جميًعا «السياسة» ُكتَّاب أراد وقد قولها؟»
أباظة دسوقي إبراهيم األستاذ صديقنا انتدب ثم منهم، واحد له يوفق ولم ذلك فأعياهم
دسوقي األستاذ أتقن ولقد قولها.» ها فئة قول «ها عنوانه: بمقال وحيد األستاذ فأجاب
عىل رد قد وحيًدا أنَّ إيلَّ خيل وحتى نفسه، عن خدعني حتى يومئذ صاحبه تقليد أباظة
أعجب قد وحيد األستاذ أنَّ يل زعم الذي ذلك مازًحا أم ا جادٍّ أكان أدري ولست وحيد،
اعرتف أو الكتابة يحسنون قوًما «السياسة» يف بأن واعرتف قرأه، حني الفصل بهذا

هذا. يشبه بيشءٍ
أتم أْن ويجب العرص، هذا يف غريبة ظاهرة وحيد األستاذ أسلوب إنَّ قلت: ولكني
والتأنيث والتنكري والتعريف والتأخري التقديم يف أسلوبه غرابة فليست الرأي؛ هذا تفسري
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الذي الغريب اللفظ تخري يف آخر، يشءٍ ويف كله ذلك يف هي بل الضمري، وإرجاع والتذكري
وتراه قبل، من أحد بها يسمع لم ألفاٍظ عن يبحث فرتاه يسمعوه، لم أو الناس يألفه لم
عىل قراءه ويُكره وإذاعتها، اصطناعها إىل فيرسع اللغة معاجم يف األلفاظ لهذه يوفق
يغوص هو وإنما الغريبة، األلفاظ عىل بالغوص يكتفي ال ثم ويصطنعوها، يعرفوها أْن
الصيغ ألفوا قد الناس كان إذا القياسية الصيغ فيستعمل أيًضا، واألشكال الصيغ عىل
نفسه، يكد أنه ظني وأكرب القياس، ألفوا قد الناس كان إذا السماع إىل ويلجأ السماعية،
األعىل املثل هذا يرى أنه ظني وأكرب والصيغ، األلفاظ هذه عن البحث يف عليها ويشق
أنه أقدر وأكاد أخرى، جهٍة من وإذاعتها اللغة نرش إىل وسيلة ويراه جهة، من الفن يف
الغريبة لغته إىل املألوفة السهلة اللغة هذه يرتجم ثم األمر، أول الناس يكتب كما يكتب
تطور شديًدا، تطوًرا األخرية األيام هذه يف تطور قد وحيد األستاذ أسلوب أنَّ عىل النادرة،
واستقرت الجمل، فاستقامت وغايته، وموضوعه معناه يف تطور كما وصورته شكله يف
ونكر املعرف وعرف املألوفة، مراجعها إىل ورجعت الضمائر وقلت مواضعها، يف األلفاظ
األستاذ بني املسافة فقربت النادرة، والصيغ الغريب اللفظ عن البحث اشتد ثم املنكر،
إليهم. ومن والشماخ الرمة وذي والعجاج كرؤبة األعراب، من الرجز أصحاب وبني وحيد
فقصد والغاية، املوضوع يف األسلوب تطور والصورة الشكل يف التطور هذا وإىل
فإن الغاية، لهذه خلق قد كان األسلوب هذا وكأن املزاح، يف وافتن الهزل إىل وحيد األستاذ
يخالفونه والذين الرأي، يف يشاركونه والذين يكرهونه، والذين األستاذ، يحبون الذين
يقرون هؤالء كل بويًصا، عويًصا يجدونه والذين جليٍّا، واضًحا يجدونه والذين فيه،
الروح، وخفة بالظرف األخرية، األسابيع هذه يف أدق وبعبارٍة األيام، هذه يف ألسلوبه
لك ينبغي ال فإنك غريبًا، هذا وليس للجد، ال للفكاهة وحيد األستاذ أسلوب خلق نعم،
عىل تكافئني كنت إذا إال والتأخري التقديم وجهد والتحويل، التأويل مشقة تكلفني أْن
وإنما ثوابًا، وال مكافأة الجد يف نرى أال تعودنا وقد الجهد، هذا عىل وتثيبني املشقة، هذه
مشغول، محزون وأنت وتلهيك تسليك الفكاهة هذه هو اللذيذ والثواب الحلوة املكافأة
يستطيع الناس وأي املرارة، يف ممعنًا مرٍّا كان وإْن ضاحًكا الجد تسيغ أْن عىل وتحملك
و«الفشوش»! و«الفنخري» «األلعبان» كلمة استكشاف يف وحيد األستاذ ظرف يجحد أْن
تفرسها ما نحو عىل الكلمات هذه يفرس حني ظرفه يجحد أْن يستطيع الناس وأي
األلعبان إىل أعود أْن أريد وأنا التفسري! لهذا موضوًعا سعًدا يتخذ ولكنه اللغة، معاجم
الذي البديع اإليجاز هذا يف وحيد األستاذ ظرف يجحد أْن يستطيع الناس وأي حني، بعد
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لشيئًا فيه وإنَّ والسطرين السطر يتجاوز ال املقال فيكتب غريبًا، توفيًقا أحيانًا له يوفق
أْن الناس يستطيع ولقد قلب، ظهر عن حفظه قد هو فإذا ليقرأ القارئ وإنَّ كثريًا،
األمثال مرسل أنه ينكروا أْن يستطيعوا لن ولكنهم يشاءون، ما وحيد األستاذ يف يقولوا

ألعبان!» «أما البديع املثل هذا أرسل الذي هو أليس األيام، هذه يف
إىل ترجمتها يف وحيد األستاذ أخالف فأنا «األلعبان» إىل أعود أْن أريد إني قلت: وقد
تؤدي ال ألنها بل صحيحة؛ حرفية ترجمة فهي خاطئة، الرتجمة هذه ألن ال الفرنسية،
اللعب، كثري األلعبان لفظ من نفهم ال فنحن العربي، اللفظ من نفهم ما الفرنسية يف
نفهم وإنما ترد، لم أم اللغوية املعاجم أرادت وسواء يرد، لم أو وحيد األستاذ أراد سواء
يف اإلغراق عىل ويبعث ويلهي يُسيل حتى فيه ويرسف املضحك، اللعب يف يرسف رجًال
وحيد األستاذ رأي وما املعنى، هذا يؤدي ال Grand Joueur لفظ أنَّ وواضح الضحك،
ما عىل للداللة األلفاظ أوفق — أرى فيما — فهو Pitre بلفظ الكلمة هذه نرتجم أْن يف
«بلياتشو»، لفظ من الناس يفهمه ما عىل بالدقة يدل فهو «األلعبان»، لفظ من نفهمه

وأوىف؟! أدق الرتجمة هذه أليست
هذا بأن نعرتف أْن ويجب وحيد، األستاذ لذوق مظهر هذا األلعبان لفظ واختيار
مشتقة كثرية ألفاًظا القاموس يف تجد فأنت بقيق، دقيق هو قل أو دقيق، رقيق الذوق
بفتح وتِْلعابة وتَْلعابة وتِْلعاب تَْلعاب رجل تقول نفسه، املعنى هذا عىل تدل اللعب من
الظرف إىل أقربها ولكن قوي، وكلها غريب كلها كثرية وجوه وللكلمة وكرسها، التاء
األلف زيادة ولعل «األلعبان»، صيغة وحيد، األستاذ اختارها التي الصيغة هذه والفكاهة
األلسنة. عىل جاريًا اآلذان إىل محببًا سائًغا خفيًفا اللفظ هذا جعلت التي هي والنون

التي Billets البطاقات هذه أذكر أْن دون وحيد األستاذ أسلوب أترك أْن أريد ولست
ببطاقات تذكر وهي سعد، عن فكاهية أنباء يضمنها األخبار إىل حني منذ يرسلها أخذ

التمثيل. مالعب من يوم كل «الجورنال» إىل يرسلها التي أنطوان
الكاتب به ذهب إذا الظرف، كل ظريف أنه وحيد األستاذ أسلوب يف القول وجملة

آخر. يشء فذلك الجد إىل به قصد إْن فأما والهزل، الفكاهة مذهب اآلن يذهب كما

أني لعزمي وأؤكد «الجديد»، مجلة إىل لننتقل منا كرٍه عىل وحيد األستاذ أسلوب ولندع
أقرأه أْن عىل خاص بنوٍع الحرص وشديد «الجديد»، عن أتحدث أْن يف الرغبة شديد
وإنما أكتب، حني صداقته يف أفكر ال ولكني يل، صديًقا «عزمي» يكون فقد وأتدبره،
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خفيف أنه وهو وأعدائه، أحبائه من يقرءونه الذين وبني بينه يصل آخر يشءٍ يف أفكر
الروح، خفة فيه تظهر فصًال يقرأ أْن يحب ال الناس وأي التفكري، شيق جذاب الروح

قوي! شيق تفكري فيه ويظهر
باألدب يتشدق ال فعزمي — السياسيني الُكتَّاب من عزمي أميز أْن أردت أني لو
وميله روحه، بخفة مليزته — إلصاًقا باألدباء نفسه يلصق وال أديب، بأنه يتمدح وال
اسم هو خاص بنوٍع الكتابية ولشخصيته له مميز أحسن ولعل واالبتكار، الطرافة إىل
هو يفكر، حني جديد يكتب، حني جديد يتكلم، حني جديد فعزمي «الجديد»، مجلته

ومعناه. لفظه يف جديد
مجلته، مقدمة يف مرات تجدها التي املتوسطة» «البيضاء الثقافة هذه يف رأيك وما
التي األمم ثقافة يريد ،Culture Mediteraneenne الفرنيس: اللفظ بها يرتجم والتي
شامًال موجًزا تعبريًا الثقافة هذه عن يعرب أْن أراد املتوسط، األبيض البحر حول عاشت

متوسًطا. أبيض البحر جعلوا الناس أنَّ كما متوسطة، بيضاء فجعلها
لفظ أقبل أني عزمي عىل أخفي ولست كعزمي، جديد وهو مرتجم، تعبري هذا
املتوسطة»، «البيضاء هذه أحب ال ولكني واستعماله، إذاعته عىل وأعني وأقرأه «الثقافة»
من يكون فقد رومانية، يونانية ثقافة هذه املتوسطة البيضاء ثقافته أسمي أْن وأستطيع
آخر ا حقٍّ هناك ولكن اليونان، إىل الفنيقيون ونقلها مرص يف نشأت الحضارة أنَّ الحق
هو الحق هذا شيئًا، منه يغري ال هذا ولكن للرشق، املتعصبني يغضب قد فيه شك ال
عرصها يف الالتينية اليونانية الثقافة غري آخر شيئًا ليست املتوسطة البيضاء الثقافة أنَّ
وهو السمع، عىل خفيف وهو صحيح، فهو االسم، بهذا إذن ها فلنسمِّ والحديث، القديم
عن يشذ جديد عزمي ولكن والتوسط، البياض هذا يف نجده الذي التكلف من بريء
فهو العربية يف كتب فإذا بالفرنسية، يفكر وهو الشذوذ! هذا عن يشذ أْن دون املألوف
من يرتجم أْن يريد األشياء» و«طبيعة األشياء» «منطق له تذكر ولعلك إليها، يرتجم إنما

.La logique des choses. La nature de choses الفرنسية
La donnée يرتجم أْن يريد الثانية» و«املعلومة األوىل» «املعلومة له تذكر ولعلك

.Data الالتينية للكلمة فرنسية ترجمة هي التي
سبيًال، نفسه عىل فيجعل الجدَّة يف أحيانًا يغرق وقد جديد، «عزمي» عند يشء كل
البدع، يف حبٍّا إليه يقصد ال تكلًفا، هذا يتكلف ال إنه نقول: بأن يقيض اإلنصاف ولكن
والتعبري، التفكري يف القديمة طبيعته فقد قد كأنه اضطراًرا، إليه مضطر هو وإنما
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ويثقل يمضك التعبري يف خطأ هناك والجديدة، الفرنسية الطبيعة هذه منها واستبدل
واإلغراق الضحك إىل بعثك وربما االبتسام، عىل يحملك آخر خطأ وهناك تلقاه، حني عليك
حني إليه يضطر الذي عزمي خطأ الخفيف، املضحك اللغوي الخطأ هذا ومن فيه،
عىل فلنهجم العرضية، املالحظات هذه يف أطيل أْن أريد ال أني عىل الفرنسية، عن يرتجم
وما املرصيون كان التي الراقية املرصية املجلة بهذه عزمي ولنهنئ هجوًما، املوضوع

إليها. حاجٍة يف زالوا
لتكون موضوعاتها؛ من األدب يكون أْن أحب كنت املجلة؟ هذه موضوع ما ولكن
أَر لم ولكني الحياة، فروع من غريها ويف السياسة يف مجددة هي كما األدب يف مجددة
ولكنه به؟ العلم يدعي وال األدب يتكلف ال ألنه أذلك عزمي، مقدمة يف األدب إىل إشارة
عزمي فليفتح وإذن األدب، يف التجديد عىل األعوان يعوزه ولن وحده، مجلته يكتب لن
وما السياسة إىل حاجتهم من أقل األدب إىل الناس حاجة فليست مجلته، يف بابًا لألدب

يشبهها.
الصالت يذكر أنه ذلك به، آخذه أال أحب كنت بيشءٍ أخذته إذا عزمي يغضب وهل
التاريخ فعل وما التاريخ، وفعل واللغة الجوار فيذكر العربية، البالد من مرصوغريها بني
رصيًحا، وألكن السياسية؟ العالقات واتصال الفتوح أيريد عزمي؟ يريده الذي وما هذا؟
فعل يسميه فيما إدماًجا يدمجها ولَِم يذكرها؟ ال ولَِم الدينية، الصالت أين ولنسأله

التاريخ؟
مرص يف األويل التعليم يكون أْن يريد فهو عزمي، عىل أخرى مالحظة وألالحظ
ولست ومؤيدوه، أنصاره له جديد رأي وهذا الدين، وبني بينه صلة ال خالًصا مدنيٍّا
يستلزم الفكرة هذه تحقيق أنَّ إىل عزمي ألفت ولكني قبحه، أو حسنه يف عزمي أناقش
تكون أْن فأما رسمي، دين لها ليس مدنية الدولة تكون أْن وهي أخرى، فكرة تحقيق
«منطق يف يستقيم ال يشء فذلك خالًصا، مدنيٍّا التعليم ويكون مسيحية أو مسلمة الدولة

األشياء»!
السياسية آمالنا تتحقق أْن يريد فهو السياسة، يف معتدل عزمي أنَّ هذا إىل أضف
اجتماعية ثورة يريد فهو السياسة، غري يف متطرف ولكنه هادئ، تطوٍر يف اختالفها عىل
بالفصل يطالب أْن دون املدني بالتعليم يطالب أْن عىل حمله الذي هو هذا ولعل خلقية،
يفهمها كما االجتماعية، الثورة أكره أني عزمي عىل أخفي ولست والدين، الدولة بني
عىل أهله يثور بلًدا أتصور أْن أستطيع وال السياسية، للثورة كرهي يصفها وكما هو
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أيًضا، السياسية نظمهم عىل يثوروا أْن دون االجتماعية، ونظمهم وعاداتهم أخالقهم
حلقات من حلقة هي وإنما األخرى، النظم عن مستقالٍّ شيئًا السياسية النظم فليست
السياسية، نظمنا اضطربت ملا والخلقية االجتماعية نظمنا يف اضطراب ولوال النظم، هذه
عىل ملرص، عزمي يريدها التي الربملانية الدستورية الحياة هذه وضوح يف أفهم أكاد وال
الدستور يف عزمي رأي فما انحطاط، أو رقي من لنا ما بمقدار تتشكل مرنة تكون أْن
قليل؟ أم علينا هو أكثري لها؟ مخالف أم الحياة لهذه هو أمالئم اآلن، حياتنا ينظم الذي

يزاد؟ أْن إىل حاجٍة يف أم ينقص أْن إىل هو حاجة أيف
ويؤثرون املرونة، يحبون السياسيني الُكتَّاب أنَّ وأفهم سيايس، كاتب عزمي أنَّ أفهم
أي للمستنريين؛ يكتب عزمي ولكن الغموض، أو الوضوح بني تضطرب التي العبارات
السياسيني، لغة ال العقليني لغة لهم فليكتب وإذن بعًضا، بعضهم يفهم أْن يحبون لقوم
املقدمة. يف بسطت مما وأجىل أوضح شكل يف مبسوطة عزمي آراء تكون أْن أريد ولقد
عونًا إال لهم يكتب الذين املستنريين هؤالء من عزمي يجد فلن يشءٍ من يكن ومهما
ويعينونه يؤيدونه هم وإنما رأي، كل يف سيشاركونه أنهم هذا معنى وليس وتأييًدا،
هذه من جديًدا سيكون «الجديد» صاحب أنَّ أعلم وأنا الرأي، يف يخالفونه حني حتى
بأن وأعده مجلته، أتقبل القاعدة هذه وعىل خالف، يسوءه وال نقد، يغضبه فال الناحية،

الظروف. يل أذنت متى فيها املجددين أحد أكون

وصادق رضوان، محمد وشديد بهجت، حسن األدباء: من وقًرصا طوًال تختلف كتب لديَّ
ألني إليهم؛ وأعتذر الكتب، هذه لهم أشكر فأنا الرافعي، األستاذ نقد حول وكلها راشد،

الباب. هذا أغلق أْن أريد
والعقاد راشد صادق لألديب إرضاءً اآلتي، األسبوع يف فسأنرشه العقاد كتاب أما

يرضيهما. هذا كان إذا نفسه،
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طه محمود لعيل التائه املالح الشعر: يف

تبلغ لم إْن أعواًما وخطوبها الحياة عنه رصفتني أْن بعد الحديث هذا إىل اآلن أعود
أميض كنت كما الحديث هذا يف أميض أْن وأريد قليًال، إال عنها تنقص فليست العرشة
وال األدب، ألوان من بلوٍن وال بمكان، وال بزمان، نفيس أقيد ال طليًقا، حرٍّا قبل، من فيه
التزمه أْن وأحب مىض، فيما التزمته الذي اليشء هذا يكون أْن إال البحث، فنون من بفنٍّ

اآلداب. من غريه إىل العربي األدب به أتجاوز أال وهو الحديث، هذا من يقبل فيما
واألمكنة، األزمنة متباين الفنون، مختلف األطراف، بعيد واسع، العربي األدب ولكن
فن، إىل فنٍّ ومن بيئة، إىل بيئٍة ومن عرص، إىل عٍرص من الحديث بهذا أتنقل أْن عيلَّ فال
املضطردة، وال املنظمة، غري القراءة وظروف وأهواءها، القراءة ظروف إال ذلك يف أتبع ال
فإن الحديث، لهذا الخري من شيئًا فيه أجد أْن ولعيل منه، أشفق وال ذلك أكره ولست
الدقيقة، واملحافظة واالضطراد النظام يكون وقد مجهولة، غري لذة والتنوع االختالف يف
فهي الكتب يف أعجبت إْن التي األمور ومن الحديث، فنون وتشابه املوضوعات ائتالف عىل
من أقل فال واضطراد، نظاٍم يف تصدر أنها الصحف وحسب الصحف، يف مملولة ثقيلة
بعض. من بعضه ويريح بعض، عن بعضه ويلهي ويتنوع عليه تشتمل ما يختلف أْن
فيه أميض كنت كما فيه أميض وأْن الحديث، هذا أستأنف أْن عيلَّ اليسري من وليس
وأسلوبه مذهبه أنستني مختلفة أعمال إىل ودفعت األمد، وبعد العهد طال أْن بعد قبل من
أحب، ما عىل طريقه يل لتستقيم واملران التجربة من يشءٍ إىل احتاج فقد بعيد؛ حدٍّ إىل
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السأم إىل ويسلمه يسخطه ال ما عىل أو القارئ يريض ما وعىل أحب، مما قريٍب عىل أو
كما الحديث هذا أستأنف أْن إىل بالحاجة شعرت أني أعرف وما النوم، إىل يضطره أو
هلل والحمد حياتنا ففي وإصدارها، الصحيفة هذه لتحرير فرغت ألني ال اآلن، بها أشعر
والذين وأصحابي وأصدقائي الصحف، يف عنه نتحدث أْن نستطيع ما والرش الخري عىل
زمٍن منذ الحديث هذا استئناف إىل امليل شديد أني يعلمون إيلَّ، ويختلفون بي يتصلون
ألن بل ا؛ ردٍّ ذلك عن يردني كان من ومنهم دفًعا، ذلك إىل يدفعني كان من ومنهم بعيد،
االختالط، بعض أمورها واختلطت التعقد، بعض تعقدت قد األعوام هذه يف األدبية حياتنا
عرشة قبل الوجود ظاهرة تكن لم أو موجودة تكن لم اإلنتاج من فنون فيها وظهرت

أعوام.
أمور إىل ثم حينًا، الجامعة يف واإلدارة التعليم أعمال إىل الحياة هذه عن أنا ورصفت
العام من وأكثر العام بي يمر كان لقد حتى آخر، حينًا مشكالتها يف والجدال السياسة
إىل املطلق االنرصاف هو إنما شيئًا، منه أقرأ أكاد ال أو الحديث، أدبنا من شيئًا أقرأ ال
أعمل حني السياسة إىل املطلق واالنرصاف الجامعة، يف أدرسه كنت حني القديم األدب
الغذاء من حني إىل حنٍي من فيها ألتمس األجنبية، باآلداب اليسري واإلملام السياسة، يف
وأْن جهة، من وقلبه عقله يعيش أْن يريد الذي املثقف للرجل منه بدَّ ال ما والفني العقيل
كادت أو الصلة انقطعت حتى أخرى، جهٍة من عنهم ويفهم إليهم فيتحدث الناس يلقى

املعارصة. األدبية حياتنا وبني بيني تنقطع
وشعراءنا كتابنا ولكن منه، والشكوى به التربم كثري بذلك، الضيق شديد وكنت
وكانوا له، وإنكاًرا ذلك عىل سخًطا مني وأكثر وتربًما، ضيًقا بذلك مني أشد كانوا
أتعمد أني يزعمون القضاء، يف فيشتطون عيلَّ ويقضون الظلم، يف فيرسفون يظلمونني،
ما هللا وشهد آثارهم، عن والتحدث إنصافهم وأكره منهم، والغض عنهم اإلعراض
كرهت وال منه، بالغض هممت وال أحد، من غضضت وال باإلعراض، هممت وال أعرضت،
فرضتها كريهة ثقيلة حياة هي إنما حقه، إليه أؤدي أْن عن رغبت وال آخر، إنصاف
وشعراؤنا كتابنا وكان آخر، شيئًا أستطيع أكن لم ألني واحتملتها؛ فرًضا الظروف عيلَّ
كان من ومنهم الحق، ويتجاوزون التأول يف فيرسفون آثارهم، عن الصمت هذا يتأولون
نشاء كما نرصفها لعب، الحياة أنَّ يظنون هم كأنما التفسري يف الكريم الخلق يتجاوز
تكد ولم فيه، تنظر حتى تأخذه تكد لم إليك انتهى إذا الكتاب وإنَّ نحب، كما وندبرها
إىل ذلك ترسل ثم التقريظ، أو بالنقد تناله حتى منه تفرغ تكد ولم تتمه، حتى تبدؤه
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عليك، ساخط أو عنك، راٍض الكتاب صاحب وإذا منشور هو فإذا الصحف، من صحيفٍة
اإلهمال، أو اإلغضاء، إىل تسلمه ولم تهمله، لم ألنك حال؛ كل عىل منك بحقه ظافر ولكنه

والنسيان. التجاهل إىل أو
حياة منه تخلو ال مما حياتهم وخلت بالهم فرغ للذين يخطر إنما الظن هذا ومثل
فيه أدخل أْن أريد أكن لم القول من يشءٍ إىل دفعت أراني ماذا؟ ولكن الناس، بعض
فيما وآلخذ نفيس إىل فألعد املازني، صديقي من أصابتني قد العدوى أنها الظن وأكرب

فيه. أتحدث أْن أردت
لهم ألفرغ الجهد؛ من أستطيع ما سأبذل أني وشعرائنا كتابنا إىل مرسًعا وألعلن

اليوم. منذ الوقت بعض
آثارهم، يف أرى بما وقرائي قرائهم وإىل إليهم وأتحدث يكتبون، وما كتبوا ما فأقرأ
والشعراء الُكتَّاب هؤالء من كثريًا أنَّ أو والشعراء، الُكتَّاب هؤالء أنَّ العلم حق أعلم وأنا
باإلعراض ويتهمونني السكوت، عيلَّ وينكرون الصمت، مني يكرهون كانوا الذين
لو سيتمنون الحسد، من رش هو وبما بالحسد، فيتهمني بعضهم ويرسف واإلغضاء،
بعضهم وسيقول أنفسهم يف وسيقولون السكوت، يف وأغرقت الصمت يف مضيت أني
من وألرحناه مسرتيحني، كنا كما منه، السرتحنا إذن دعوناه، وال أثرناه ما ليتنا لبعض
الصمت، كرهوا وقد يريدون ماذا ولكن … لشأنه منا كل وملىض نريحه كنا كما أنفسنا،
هللا شاء إْن سأميض ولكن الصمت، أمنحهم فلن الكالم كرهوا إْن فأما الكالم، فسأمنحهم
شطًطا أحملهم أال — قط للعهد مخالًفا عرفتني وما — العهد عيلَّ ولهم إليه قصدت فيما
أنَّ أعلم وأنا الظروف، تكن مهما اإلنصاف أتجاوز أو منهم، أحٍد إىل اإلساءة أتعمد وأال
والرصوف، اإلحن هذه عن ألعرضن أقسم ولكن ورصوًفا، إَحنًا وبيني منهم قوم بني
الكاتب يكتب حني والقسط، اإلنصاف من يجب ما وبني بينها أخيل أْن عن وألمتنعن
يظهر ماذا؟ ولكن ذاك، كتب أو هذا نظم ملا فيعرض الناقد يأتي ثم الشاعر، وينظم
هذا بدأت فقد اليسري، باليشء ليس عدواه من التخلص وأنَّ عظيم، املازني سلطان أنَّ
أستغفر — املوضوع حول أدور أنا وإنما العنوان، هذا إىل بعد أصل ولم بعنواٍن الحديث
ولو إليه، أصل أْن عن فضًال منه أدنو أْن دون املوضوع عن بعيًدا أدور أنا بل — هللا
ا، تامٍّ تقليًدا املازني لقلدت الخواطر من بها يمر ما أميل ومضيت نفيس جاريت أني
بنقد والشاعر القارئ أعد أْن والضطررت التائه، املالح أبلغ أْن قبل الفصل هذا وألتممت
وال املازني، أقلد أْن أريد ال ولكني أسبوع، بعد يذاع آخر فصٍل يف البديع الديوان هذا
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نفسها، عن نفيس خادعت ولهذا أبلغه، أْن دون كامًال فصًال النقد، حول أدور أْن أريد
بأنه التائه املالح وصفت قد ذا أنا فها التفات، وال منها شعوٍر غري عىل النقد وبدأت
يل بدَّ وال األحكام، من وحكًما اآلراء من رأيًا نفيس عىل سجلت فقد وإذن بديع، ديوان
وأبني التبعة تلك أحتمل أْن ومن الحكم، هذا أسباب وأبني الرأي هذا تبعة أحتمل أْن من
اللقاء فإىل االنتظار، إىل القارئ أضطر وال أنتظر ال نفسه، الفصل هذا يف األسباب هذه
إْن — املقبل األسبوع يف تدور كما أدور وقد بأسلوبك، أتأثر فقد املازني، صديقي يا
التحية إليك أهدي فإني اآلن أما الشعر، من ديوان أو النثر من كتاب حول — هللا شاء

التائه». «املالح أللقى وأودعك الصادقة،

لم أم ألقيته أدري ولست أمس، قبل أعرفه أكن فلم التائه، املالح لقاء إىل ا جدٍّ مشوق وأنا
فكأني نفرتق ثم ليل، من ساعة أو نهار من ساعة الناس، من ألقى من أكثر فما ألقه،
اسمه، أسمع كنت فقد بعد، من وال قرب من ال التائه املالح أعرف أكن لم أعرفه، لم
أحب ألني عنه؛ وأرىض ذلك أحب وكنت الشعر، يقرض مهندس، إنه يل يقال وكان
إليهما ويسرتيحوا حني، إىل حنٍي من لهما يفرغوا وأْن والفن، باألدب العلماء يُعنى أْن
الشاعر، املهندس بهذا يُْعَجبُون الناس سمعت إذا وكنت العلم، وجهد الحياة عناء من
وأحس نفيس يف أبتسم حني، إىل حنٍي من ألقاه طبيب آخر بشاعٍر يعجبون وسمعتهم
الخالصني األدباء فيه فيسبقون األدب، عىل مقبلون العلماء أرى ألني الرضا؛ من شيئًا
فن، أو علٍم من يعالجون فيما وتفوًقا األدب، يف تفوًقا ألنفسهم ويجمعون بعيد، حدٍّ إىل
أعرتف، كله ذلك عىل ولكني متعثرين، إال بأدبهم ينهضوا أْن األدباء يستطيع ال حني عىل
ديوانه إيلَّ يصل أْن قبل الشاعر املهندس لهذا أقرأ لم بأني مؤلم اعرتاف من له ويا
اآلن، إىل أجهله زلت وما شخصه، أجهل ا، تامٍّ جهًال أجهله إذن فكنت كثريًا، وال قليًال
مغتبط السعادة، كل املعرفة بهذه سعيد وأنا أمس، منذ أعرفه بدأت ولكني فنه، وأجهل
وألنها ترىض، أْن إىل حاجٍة يف كانت نفيس من نواحي أرضت ألنها االغتباط؛ أحسن بها
رصيًحا، أكون أْن أريد وأنا تسخط، أْن إىل حاجٍة يف كانت نفيس من نواحي أسخطت
إنَّ املهندس: لشاعرنا أو الشاعر ملهندسنا قلت أني فلو بذلك، مني العهد سبق فقد
من أسخطتني معرفته إنَّ له: قلت أني ولو عليه، لكذبت وجٍه كل من أرضتني معرفته
املعرفة بهذه سعيد وأنا وسخطت، فرضيت، عرفته ولكني أيًضا، عليه لكذبت وجٍه كل

والسخط. الرضا من أحبه الذي املزاج هذا يل أتاحت التي
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إيلَّ محببة الفنية شخصيته فألن أرضتني قد املهندس لشاعرنا معرفتي أنَّ فأما
الروح، خفة فيها وتستهويني، تفتنني وتكاد اإلعجاب كل تعجبني عنارص فيها ا، حقٍّ
كأنها لها، حد ال التي العريضة، الطويلة العميقة، الحرية هذه وفيها النفس، وعذوبة
والتي ا، حقٍّ تائًها مالًحا الشاعر تصور التي الحرية هذه األرض، عىل يوجد لم محيط
به تستقر ال والتي خيال، إىل خياٍل ومن وهم، إىل وهٍم ومن شك، إىل شكٍّ من تقذفه
ال أخرى حقيقٍة إىل به وتقذف دفًعا، عنها وتدفعه إزعاًجا عنها تزعجه حتى حقيقٍة عىل
يهرب هو وإذا نكًرا، وأعظم هوًال أشد يراها حتى اليشء بعض ويتبينها منها يدنو يكاد
فال الطاغي البحر هذا يف املاء من يعصمه جبًال يلتمس هو وإذا الهرب، يف ويجد منها
عناء من احتمل مما اليشء بعض مسرتيًحا عليه ويستقر يجده يكاد ال ألنه قل أو يجده؛
هارب مفلت صاحبنا وإذا كله، يغمره أْن ويوشك قمته، املاء يبلغ حتى جهد، من وتكلف
بهما ويرتفع الطريان، يف فيبعد بهما يطري قويني جناحني له أنَّ ولوال آخر، جبًال يلتمس
لم والهلكة الظلمة من قراٍر إىل والنتهى املاء، واحتواه البحر لغمره االرتفاع، يف فيمعن

بعد. الشعراء إليه يصل
الذي هذا كل فأحسست والشاعر»، «هللا سماها قصيدة يف التائه املالح صحبت لقد
املطمنئ باملستيقن هو وال الشك، إىل املطمنئ بالشاك هو ال رجًال ورأيت آنًفا، لك صورته
مضطرب ا، حقٍّ مضطرب رجل هو وإنما اإلنكار، إىل املسرتيح باملنكر هو وال اليقني، إىل
ثم هللا أحكام يرىض والقدر، بالقضاء يثور ثم والقدر، بالقضاء يؤمن االضطراب، أشد
يستطيع ال هائم دائر حائر رجل يشكو، ثم ويستسلم يستسلم، ثم يشكو فيها، يجادل
مغتبٌط بحريته، سعيد فهو الناس، أشقى لكان استقر لو أنه ظني وأكرب يستقر، أْن
عاجزة شاعر، نفس ألنها ا؛ جدٍّ طموح نفس إليه دفعته الذي التيه بهذا مبتهج بهيامه،

إنسان. نفس ألنها ا؛ جدٍّ
يف نسرتيح األصدقاء من جماعة مع الصيف أيام بعض يف ذهبت أني أنىس لست
للنزهة، يخرج أْن إليه يشء أحب رجل األصدقاء هؤالء بني وكان «فونتنبلو»، مدينة
نلبث لم الغابة إىل معه خرجنا إذا وكان هدى، غري عىل ويسعى طريق غري يف فيميض
السعادة كل سعيًدا وكان ساعات.» الغابة يف نضل «هلمَّ الجملة: هذه منه نسمع أْن
أْن فيها الضال يلبث ال محدودة واختالطها سعتها عىل فونتنبلو غابة ولكن يضل، حني
األرض يف ليست ألنها محدودة؛ فليست املهندس شاعرنا يألفها التي الغابة أما يهتدي،
والسماء، األرض من أكرب هو الذي الكون هي أو الكون، يف هي وإنما السماء، يف وال
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إْن وأنه يهتِد، لم أن والواقع سبيل، من يهتدي أْن إىل فليس شاعرنا فيها ضل فإذا
يف وضع إذا كله اإلحسان يحسن أنه الظن وأكرب أبًدا، يهتدي فلن هذه حاله عىل مىض
يف بها يهتدي أعالًما فيها، يضل التي الغابة هذه يف أو فيها، يهيم التي الصحراء هذه
طائفة قراءة ويف الفلسفة قراءة يف تعمق لو األعالم هذه يجد أنه الظن وأكرب الظلمات،
وإنما القراءة، يكثر أْن وال يقرأ أْن الشاعر عىل عيبًا وليس خاص، بنوٍع الفالسفة من

قليًال. إال يقرأ أال أو يقرأ أال الشاعر يعيب
يعاب قد ما بعض من شعره حمى القراءة وأكثر قرأ إذا املهندس شاعرنا ولعل
أنه الظن وأكرب والفالسفة، الشعراء من جماعة مع الطريق بعض يف يلتقي فشاعرنا به،
إليهم، يسعى ال أنه املحقق ولكن شيئًا، لبعضهم قرأ قد يكون أْن ولعله مصادفة، يلقاهم
يف لظهر منها، يستخلصه ما وقيد ونظمها، القراءة وأكثر قرأ أنه فلو عليهم، يعتدي وال
أحد استطاع وملا ذاك، أو الفيلسوف هذا إىل يسَع لم أو سعى قد أنه عىل يدل ما شعره

االعتداء. أو السعي به يظن أْن
ولست التأثر، بهذا يضيق ثم العالء بأبي تأثر شاعرنا إنَّ يقول: من الُكتَّاب ومن
آخرين وبقوٍم جميًعا بهما تأثر أم ببريون، تأثر أم ا، حقٍّ العالء بأبي شاعرنا أتأثر أدري
وعىل مصادفة والفالسفة الشعراء من لقي من لقي وإنما بأحد، يتأثر لم أم غريهما،
«ملوسييه»، روًحا الشاعر» «غرفة سماها أخرى قصيدة يف أنا وأحس عمد، وال قصٍد غري
فلقي فشكا، فتألم، أحس الذي روح هو أم فتأثر قرأ الذي روح أهو أدري ال ولكني
والحب القصيدة هذه عن الرضا يف أتردد ولست بعضه، يف أو كله هذا يف موسييه
الحب هذا تشاطرني وأْن الرضا، هذا يف تشاركني أْن أكره ولست بها، واإلعجاب لها

قصاًرا: وقفات أبياتها بعض عند معي وقف القصيدة هذه معي فاقرأ واإلعجاب،

ش��ج��ون��ك ف��ي غ��ارًق��ا زل��ت وم��ا ـ��ل ال��ل��ي��ـ م��ض��ى ال��ك��ئ��ي��ب ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ج��ف��ون��ك ذاب��الت ول��ل��س��ه��د ـ��ر ال��ف��ك��ـ إل��ى ال��ح��زي��ن رأس��ك م��س��ل��ًم��ا
ج��ب��ي��ن��ك ف��وق ت��م��ر ارت��ع��اش ف��ي وأخ��رى ال��ي��راع ت��م��س��ك وي��د
أن��ي��ن��ك ض��ع��ي��ف ع��ل��ى ي��ط��غ��ى س��ك أن��ف��ا ح��ر ب��ه ن��اض��ب وف��م

∗∗∗
اإلب��راق ف��ي ي��زده��ي��ك وال ـ��ل ال��ل��ي��ـ ف��ي ال��رع��د ل��ق��اص��ف ت��ص��غ��ى ل��س��ت
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األع��م��اق ف��ي ال��س��ك��ون ودب ـ��ت ال��ص��م��ـ غ��رف��ت��ك خ��الل ت��م��ش��ي ق��د
إش��ف��اق م��ن ع��ل��ي��ك ي��ه��ف��و ح��ب ال��ش��ا ض��وئ��ه ف��ي ال��س��راج ه��ذا غ��ي��ر
األرم��اق ف��ي ال��ح��ي��اة ت��ب��ك��ي ب��ل ال��ذا ال��م��وق��د ف��ي ال��ن��ي��ران وب��ق��اي��ا

∗∗∗
ك��ي��ان��ك رق��ي��ق م��ن وح��ط��م��ت ال��غ��ض ق��ل��ب��ك ب��األس��ى أذب��ل��ت أن��ت
م��ك��ان��ك ف��ي س��ادًرا زل��ت وم��ا ـ��ل ال��ل��ي��ـ ن��ص��ل ل��ق��د ش��اع��ري ي��ا آه
أج��ف��ان��ك ف��ي ال��دم��وع ل��ت��ل��ك س��ى ي��أ وال ع��ل��ي��ك ال��دج��ى ي��ح��ن��و ل��ي��س
أح��زان��ك م��ن ف��رغ��ت وه��ال ج��ي ال��دا ل��ي��ل��ك ف��ي ال��س��ه��اد وراء م��ا

∗∗∗
ال��ط��روب ال��خ��ل��ى غ��ط��ة ال��ك��رى ف��ي واغ��ن��م م��ك��ان��ك م��ن اآلن ف��ق��م
ال��خ��ط��وب ول��ي��ل األس��ى ن��ه��ار ـ��ك ي��ن��س��ي��ـ دف��ئً��ا ال��ف��راش ف��ي وال��ت��م��س
وال��ش��ح��وب ال��ض��ن��ى م��ن ف��ي��ه��ا ـ��ل��ت ح��م��ـ ب��م��ا ال��ح��ي��اة م��ن تُ��ج��زى ل��س��ت
ال��م��وه��وب ل��ل��ش��اع��ر ول��ي��س��ت ـ��ف وال��زي��ـ وال��خ��ت��ل ل��ل��م��ج��ون إن��ه��ا

من املألوف عن ما حدٍّ إىل بعيدة ولكنها كلها، حسان املختلفة املتتابعة الصور هذه
يف بالسهاد وكلفوا الغرب، حياة ألفوا قد مرتفني يكونوا أْن إال الرشقيني، شعرائنا حياة
هذا وكل املوقد، يف الجذوة بقايا فيها وتفنى شاحب، ضئيل نور فيها يضطرب غرفٍة
«بتغريب» شاعرنا يعيب الناس وبعض قويٍّا، تذكريًا بموسييه يذكر وهو الغربيون، يألفه
الرشقي للذوق ورياضة العربي، للشعر ترشيًفا وأراه النوع، هذا له فأحمد أنا أما الشعر،
آخذ أْن يل كان وإذا قبل، من يسيغاه أْن يتعودا لم ما يسيغا أْن عىل العربية واللغة
ألقي يدري فال القارئ، عىل شعره يف يختلط األمر أنَّ من قدمته ما فهو بيشءٍ الشاعر

وسعي. تعمٍد عن أم مصادفة والرشقيني الغربيني زمالءه
ما كل أو يعجبني، ما كل لشاعرنا أقول أْن أستطيع وال أريد ال أني ا جدٍّ وواضح
ما بعض له قلت ولكني الصحيفة، هذه تسعه مما أطول فذلك شعره، من يغضبني
األسلوب حلو أنه شعره، يف يعجبني ما إىل أضيف أْن وأريد يسوءني، مما وقليًال يعجبني،
به وتكلف النفس تألفه أخاذًا رونًقا ومعانيه أللفاظه وأنَّ الكالم، اختيار جيد اللفظ، جزل
املحدثني، شعرائنا من كثري شعر يف بها نظفر قلما موسيقى، شعره يف وأنَّ منه، وتستزيد
بل فحسب، املعنى وجمال اللفظ جمال بني ال بعيد، حدٍّ إىل يالئم، أْن استطاع قد وأنه
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يف ظاهر ذلك كل وجزالتها، وبهجتها وروائها جمالها يف باللغة واالحتفاظ التجديد بني
ولم العامة، املناسبات يف قيلت التي القصائد هذه إال منه أستثني أكاد ال ديوانه أكثر
اإلنسان وترجمان الطبيعة، ترجمان فشاعرنا الشاعر، لنفس الطبيعي الشعور يوحها
الجماعات شاعر ليس ولكنه بجمالها، فتن أو فيافيها يف وضل بالطبيعة اتصل إذا
من أقوى بيئته قصاًصا وليس بيئته، من أقوى شخصيته ، مغنٍّ شاعرنا ترجمانها، وال
وال رفٍق غري يف أغاضبه وأْن اليشء بعض أغاضبه أْن اآلن يل يسمح وأظنه شخصيته،
يحرص ولكنه له، مشكور وأداؤه عليه واجب وهذا املوسيقى، عىل حريص فهو لني،
كثريًا، القافية يف ييسء وأظنه القافية، يف عليها يحرص مما أكثر الوزن يف املوسيقى عىل
أنَّ يعنيني الذي ولكن يجد، ال أو القوايف، أصحاب عند عذًرا له يجد أْن يعنيني وليس
الساكنة الواو ملكان تأتلفان القافيتني هاتني أنَّ أظن وما السمع، تالئم أْن يجب القوايف

البيتني: هذين إىل وانظر األخرى، من الساكنة والباء إحداهما، من

ن��وره��ا ع��ل��ى دن��ي��اي ن��زل��ت ال��ح��ي��اه ت��ب��ث روح��ي ف��ي روح��ك
ق��ب��ره��ا ف��ي ال��م��وت ب��ل��ي��ل الذت س��ن��اه ي��وم ذات ج��ف��اه��ا ف��إن

ويف أحيانًا، النحو ذات يف تقصريه وهي رفيق، غري لوًما الشاعر عليها ألوم وأخرى
النحو، مذاهب من بمذهب له يعتذر من الشاعر يعدم ولن أخرى، أحيانًا اللغة ذات
هذا مثل إىل يحتاجوا أْن املجيدين للشعراء أكره ولكني الشاذة، الشواهد من بشاهد أو

قوله: إىل وانظر االعتذار،

األم��ان أخ��ذت رب ي��ا ف��م��ن��ك ب��ال��م��ذن��ب ش��ك��واي ف��ي ك��ن��ت إْن

وألسأل األذن، عىل ثقيلة نابية غريبة نفي يسبقها لم التي «كان» خرب يف فالباء
ربه؟ من األمان أخذ وأين وكيف متى قوسني: بني الشاعر

قوله: إىل وانظر

ل��ح��م��ه م��ن ال��س��ي��ف ح��د ي��ع��رق

اللحم فأما اللحم، من عليه ما أخذ ما إذا يعرق الذي هو العظم أنَّ أعرفه فالذي
هذا ومثل تالئمك، التي األفعال هذه من شئت ما أو يمزق، أو يقطع أو يشق فإنما
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الوقوف؛ فأطيل عنده أقف أْن أحب ال كثري، واللغة النحو ويف القافية موسيقى يف التقصري
الثانية، الطبعة يف ليصلحه إليه الشاعر بلفت أكتفي وإنما رشيًرا، أكون أْن أريد ال ألني

الشعر. من يستأنف فيما مثله وليتقي
يف يغلو فهو الشعر، يف مذهبه بعض يف الشاعر أخاصم أْن كله هذا بعد وأحب
تمام. أبا به النقاد عاب فيما فاحًشا تورًطا ويتورط املألوف، يجاوز حتى أحيانًا الخيال
الشعراء فيه يرسف لم إذا بأس بذلك وليس تجسيمه، إىل سبيل ال ما يجسم فهو
حتى الليل جسم فيمن رأيك وما فاحًشا، غلوٍّا فيه فيغلو شاعرنا أما إملاًما، به أملوا وإنما
الليل، دم يكون كيف شعري وليت دًما، العروق هذه يف وأجرى وعروًقا أوصاًال له جعل
تكون كيف شعري وليت ثقيل! أم هو أخفيف قاتم، أم هو أناصع سائل، أم هو أجامد
شعري وليت الحياة، له فتتجدد الدم له يتجدد أم أيموت دمه: سافك سفك إْن الليل حال
وعظًما لحًما تستتبع والعروق األوصال هذه أنَّ املحقق ومن الليل، أوصال تكون كيف
القطعة هذه أنَّ وعىل كثري، هذا أنَّ عىل الشاعر يوافقني أليس كله، بهذا يتصل وما وجلًدا
شاعر»؟ «ميالد سماها التي الجميلة القصيدة هذه شوَّهت قد الليل فيها جسم التي
الوصف من أتقن فيما يميض أْن أحب وأنا الثانية، الطبعة يف سيلغيها وأحسبه بىل،
وإلحاح. تثاقل يف ال وخفة رشاقة ويف ويصور، يصف أْن تعود كما ولكن والتصوير،

أقول وأْن الثناء، أجمل الشاعر عىل أثني أْن الرسيعة املالحظات هذه بعد وأريد
ما ولكنه ا، حقٍّ مجيد شاعر فهو وااللتواء، للغموض فيها سبيل ال رصاحة يف رأيي له
وتعرف وأصولها باللغة العناية إىل حاجٍة يف ولكنه ا، حقٍّ مجيد شاعر وهو مبتدئًا، زال
باللغة علمهم يكون أْن االسم هذا يستحقون الذين للشعراء ينبغي فال ودقائقها، أرسارها
من ألف ما وتوخى وقافيته ونحوه بلغته ُعني إْن شاعرنا بأن واثق وأنا محدوًدا، يسريًا

الحديث. العربي الشعر تاريخ يف شأن له فسيكون ودقته، ورشاقته التصوير خفة
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ناجي إبراهيم للدكتور الغمام وراء الشعر: يف

فما طبيب، اليوم الحديث وموضوع مهندًسا، املايض األربعاء يوم الحديث موضوع كان
الذين بل — هللا أستغفر — األدب عن العلم يرصفهم لم الذين العلماء بني إذن زلنا
ووقفوا حياتهم، فيه أنفقوا الذين أصحابه فيه وزاحموا عليه فأقبلوا باألدب، العلم أغراهم
قليل. بحظٍّ النجح من يظفر لم الذي املنترص املوفق مزاحمة زاحموهم جهودهم، عليه
فرغنا إذا بالشعر، وكلفوا األدب أحبوا الذين العلماء من نفرغ لن أنا ويظهر
عقله غذى من املهندس صاحبه وغري فغريه الطبيب، شاعرنا ديوان عن الحديث من
شعره نتائج ومن ينفعهم، ما علمه نتائج من الناس إىل وقدَّم بالشعر وقلبه بالعلم،
العلم، يف األدب يزهدهم ال من األدباء بني أرى أْن أتمنى وكم الغناء، من يرضيهم ما
يحفل وال بالعلم، يستغني عامًلا أتصور أْن أستطيع فإني بالعلم، األدب يغريهم من أو
أْن أستطيع ال ولكني والشعراء، الُكتَّاب من املنتجني بني يكون أو األدب، يف يشارك بأن
يقول كما — ا تامٍّ استقالًال النثر أو بالشعر ويستقل العلم عن يستغني أديبًا أتصور
إليها تدفعه التي الدقيقة ومعونته العلم، معونة إىل يحتاج أْن دون — السياسة أصحاب
الذين األدباء هؤالء أنَّ أزعم أنا بل الشعر، ينظم أو يكتب أْن هم كلما امللجئة الرضورة
دفًعا؛ الرديء اإلنتاج إىل يدفعون العلم، عن بنفسه ويغنيهم ويزدهيهم األدب يغرهم
كان منظوًما ألدبهم موضوًعا تكون أْن يجب التي الحياة فيجهلون العلم يجهلون ألنهم
التحية أجمل إليه لنهدي الطبيب؛ شاعرنا إىل ولنعد االستطراد لندع ولكن منثوًرا، أو
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وقٍت يف الشعر آلهة خدمة يف أباله الذي الحسن البالء هذا له ولنعرف الثناء، وأحسن
الشياطني لهؤالء أو — اليونان يقول كان كما — اآللهة لهؤالء املخلصون الخدام فيه َقلَّ
وصدق بالئه لحسن الطبيب شاعرنا عىل أثنينا إْن أننا عىل — العرب يقول كان كما —
ونجور الظلم، أشنع نظلمه ذلك، عند ووقفنا شياطينه، أو الشعر بآلهة العناية يف نيته
حب يف النية صادق البالء حسن رجًال ناجي إبراهيم الدكتور فليس الجور، أقبح عليه
الشعر إرضاء من حاول فيما بعيد حدٍّ إىل موفق كله هذا فوق هو وإنما فحسب، الشعر
وموفق األلفاظ، من اصطنع فيما موفق املعاني، من إليه قصد فيما موفق وأصحابه،
إىل تنتهي كانت وإْن الروعة، إىل أحيانًا تصل جيدة معانيه األساليب، من اتخذ فيما
عىل السامع أذن تكره وقد والرصانة، املتانة من حظها يعظم قد جيدة وألفاظه االبتذال،
بآذانهم، أحيانًا الناس بها يشعر التي املوسيقية اللذة بهذه والشعور واإلعجاب االلتفات
يفسدها ال الصفاء، من الحظ عظيمة أيًضا جيدة وأساليبه عقولهم، إىل تصل لم وإْن
عند وقفات الشاعر مع سنقف كنا وإْن األحيان، من كثرٍي يف االلتواء يفسدها وال العوج
ولكن الصواب، عن تبعد لعلها ومعاٍن عوج، من تربأ ال وأساليب خطأ، من تخلو ال ألفاٍظ
عسريًا شيئًا يكلفه واألساليب واملعاني األلفاظ يف املطلقة باإلجادة الشاعر يطالب الذي
ال حيث إىل بهم وسما النبوغ ميزهم الذين الشعراء، من معدودين لجماعة إال يتاح ال

شديد. وعٍرس وجهٍد مشقٍة يف إال النقد إليهم يرقى يكاد
له زعمنا إْن نكذبه نحن بل نابغة، أنه له زعمنا إْن الطبيب شاعرنا نكذب ونحن
القلب، إليه ويصبو النفس، تألفه مجيد شاعر هو وإنما االمتياز، من الحظ عظيم أنه
املحلل الناقد نظرة إليه نظرنا فإذا دائًما، سامعه له ويطرب أحيانًا، قارئه إليه ويأنس
يكد لم — الفرنسيون يقول كما — وأرباًعا وأثالثًا أنصاًفا الشعر يقسم أْن يريد الذي
الفني الجمال عنه ويفر يدركنا، أْن قبل اإلعياء يدركه وإنما نقدنا، عىل يصرب أو لنا يثبت

والتحليل. والنقد الدرس عىل الصرب عنا يفر أْن قبل
رقٍة عىل فطروا قد ألنهم رفق؛ يف يُقرءوا أْن يحسن الذين الشعراء هؤالء من هو
يف بما نستمتع أْن يحسن الذين الشعراء هؤالء من هو الضغط، وشدة العنف تحتمل ال
نشط أْن دون النرضة، الرقيقة الوردة بجمال نستمتع كما الفني، الجمال من شعرهم
خفيف النفس، عذب الصوت، حلو رقيق، لني، هني، شاعر هو والتعذيب، بالتقليب عليها
يرتفع أْن وال املألوفة، الرياض يتجاوز أْن يستطيع ال حد، إىل ولكن الجناح، قوي الروح،
املدينة يف تنبت التي الرياض هذه يف يتنقل أْن قصاراه وإنما املدى، بعيد ارتفاًعا الجو يف
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جنٍة أو الحدائق من بحديقٍة ألمَّ إذا وهو كثريًا، عنها تبعد تكاد ال والتي حولها، من أو
أْن يحب وإنما السماء، يف الشامخة الضخمة أشجارها عىل يقع أْن يحب ال الجنات من
التي اللدنة الرطبة أغصانها األشجار هذه من ويتخري الهينة، املعتدلة أشجارها عىل يقع
ولكنه رقيق، حب شاعر هو منها، إشفاًقا وال لها إكباًرا ال إليها، حنانًا النفس يف تثري
القلوب يحرق الذي الحب يف مرسًفا وال السعة، يف مرسًفا وال العمق، يف مرسًفا ليس
منه الغرفة موسيقى الفرنجة يسميه بما أشبه شعره تمزيًقا، النفوس ويمزق تحريًقا
تعرف ال وما تعرف فيما بك وتهيم مذهب، كل بك تذهب التي الكربى املوسيقى بهذه

األجواء. من
الواسعة، امليادين يف وتضيع الطلق الفضاء يفسدها التي املوسيقى كهذه شعره
ويخلو األستار، وتُرخى األبواب، تغلق حني الحسن كل وتحسن الجودة، كل وتجود

الحبيب. بقرب الحبيب ويتمتع ، للصفيِّ الصفي ويفرغ ، النجيِّ إىل النجي
فاألستاذ الفروق، من املهندس شاعرنا وبني بينه ما أعظم هو — أظن فيما — وهذا
اإلجادة طلب يف وجد له وفرغ بفنه ُعِني إْن جباًرا يكون ألن مهيأ طه محمود عيل
يتعبنا ال الذي الوديع الشاعر هذا يكون ألن فمهيأ ناجي إبراهيم الدكتور أما واإلتقان،
عنا ويرفه تعبنا إْن يريحنا وإنما والجهد، املشقة من نطيق ما فوق يكلفنا وال ويعنينا،
عذاب، جميلة ألحالم تهيئنا التي الوادعة الهادئة األغاني هذه نفوسنا يف ويثري شقينا، إْن
ونفوسنا آذاننا يف صاحبه صوت يدوي حني عىل حلًوا رنينًا ونفوسنا آذاننا يف يرن صوته

أطوارنا. عن يخرجنا دويٍّا
بإصالحها ويُعنى إليها، يلتفت أْن أحب َهنات ذلك بعد ناجي الدكتور شعر يف ثم
الشعر هذا من العيب من يربأ أْن إىل حاجة أشد شعًرا أعرف فلست متصلة، شديدة عناية
املكلومة، والقلوب املحزونة، النفوس إىل يتحدث والذي والرفق، بالرقة يمتاز الذي الوادع

تسرتيح. أْن تريد التي والضمائر
إقرار عىل أو الوزن، إقامة عىل الظاهر والحرص التكلف من يشء العيوب هذه وأول
الذي للتكلف قليل بعد وسأعرض واملفكرين، الشعراء من جماعة مجاراة عىل أو القافية،
ا جدٍّ قصرية وقفة أقف أْن ذلك قبل أريد ولكني بالقافية، يتصل الذي أو بالوزن يتصل
بعض يف نحسن يجعلنا والذي واملفكرين، الشعراء بمجاراة يتصل الذي التكلف هذا عند
يجعلنا أو ذاك، أو املوضوع هذا يف نظمها إنه ليقال إال ينظمها لم الشاعر أنَّ القصائد
من النحو هذا عن غريب أو موضوعها عن غريب وهو نظمها قد الشاعر أنَّ نحس
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القصيدة هذه إىل وانظر إليه، نفسه يدفع أو به يشقى أْن ينبغي وما له يهيأ لم النظم،
تعجب ولعلها وتروقهم، الناس من كثريًا تعجب فقد راقصة» «قلب الشاعر سماها التي
شعره من القصيدة بهذه يعجبون والذين للشاعر أؤكد ولكني وتروقه، نفسه الشاعر
فليس شيئًا، ليست أحيانًا االنسجام وحسن اللفظ جمال من فيها يكون قد ما عىل أنها
كان امللل، يدركهم كاد حتى منه الناس شبع قد مألوف كالم هي وإنما ما، جديد فيها
من شيئًا يحسن والشعراء الُكتَّاب بعض أخذ حني عرش التاسع القرن أواسط يف جديًدا
عىل العطف دوماس» «ألكسندر جعل وحني اللهو، بنات وعىل الراقصات، عىل اإلشفاق
الكالم هذا كثر ثم األدباء، فلسفة من وفنٍّا البدع من بدًعا لحالهن والرثاء النساء هؤالء

عنه. وانرصفوا فيه الناس زهد حتى واألسماع األفواه ومأل وشاع
وهو ذلك، يحس الشاعر ولعل طريف، وال فيه جديد ال للحانة وصف القصيدة ويف
القصيدة: يبتدئ كيف إليه فانظر شعره، بعض يف نحسه أْن إىل يضطرنا حال كل عىل

وال��س��أم ال��ف��ك��ر ف��ي م��س��ت��غ��رًق��ا واألي��ن��ا ال��ض��ي��ق أش��ك��و أم��س��ي��ت
ق��دم��ي ت��ج��رن��ي ح��ي��ث وم��ش��ي��ت أي��ن إل��ى أدري ال ف��م��ض��ي��ت
ال��ن��اس��ا ل��ي��ب��ه��ج أع��د م��ل��ه��ى ع��ي��ن��ي أب��ص��رت ف��ي��م��ا ف��رأي��ت
أج��ن��اس��ا ال��ل��ه��و ف��ي��ه وي��ب��اع ال��ح��س��ن ق��رائ��ح ف��ي��ه ي��ج��ل��ون
م��غ��م��ورا ب��األض��واء وت��راه م��زده��ر األل��وان ب��غ��رائ��ب
ال��ن��ورا ي��ع��ش��ق ال��ف��راش��ة ش��ب��ه ب��ص��ر ول��ي ع��ج��ًال ف��ق��ص��دت��ه

للناس صور مألوًفا معنًى الكالم هذا يف أترى بل جديًدا؟ معنًى الكالم هذا يف أترى
إليهم يتحدثون حني الشعراء من الناس ينتظرها التي الرائعة الطريفة الصورة هذه يف
نفسه عن ليرسي يميش فخرج وسأًما، ضيًقا الشاعر أحس إنما كال، املألوفة؟ باملعاني

امللهى. هذا إىل فدخل الضوء، فدعاه اللهو أمكنة من مضيئًا مكانًا فأبرص الهم،
ترى كما — فيها جديد ال الستة، األبيات هذه عليها اشتملت التي املعاني هي هذه
فيها دفع بل املعاني، هذه بها أدى التي والصور األلفاظ يف جديد وال غرابة، وال —
من يحسن ال ولكنه هو، ما أدري ال يشءٍ إىل أو الخطأ من أو التكلف من يشءٍ إىل الشاعر
فأما والسأم، الفكر يف مستغرق وهو واألين الضيق يشكو أمىس وقد إليه فانظر الشعراء،
كان إذا سيما وال التعب يشكو أْن نفهم وقد الشاعر، من نفهمهما فقد والسأم الضيق
منهم ويسمع الدواء، لهم ويصف املرىضويفحصهم، يلقى طواًال ساعات أنفق قد طبيبًا
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يف االستغراق هو املجيد للشاعر يستقيم ال الذي ولكن يسمعوه، أْن الشعراء يحب ال ما
حتى صاحبه يشغل التفكري ألن يفكر؛ ال والسئم يسأم، ال فاملفكر مًعا، والسأم الفكر
بينه يخيل وال التفكري، من صاحبه يمكن ال السأم وألن والسأم؛ والتعب الضيق عن
ال فخرج والتفكري، السأم يف مغرًقا متعبًا ضيًقا الشاعر أمىس فقد حال كل وعىل وبينه،
وال شعًرا تالئم ال التي الصورة هذه إىل فانظر قدمه، تجره حيث ومىض أين، إىل يدري
يتح لم إْن مكدودة متثاقلة وتحمله تحمله، وإنما صاحبها، تجر ال فالقدم لغة، تالئم
امليش، عىل يقوى ال مكدوًدا فاتًرا خرج إذا قدمه القدم صاحب يجر وإنما النشاط، لها
يجرها أْن ينبغي كان حني عىل تجره، قدمه فجعل السأم، تالئم قافية أراد الشاعر ولكن
سيما وال التفكري، مع يستقيم ال موضعها يف قلقة نفسها «السأم» أنَّ الحظت فإذا هو،
أحيانًا! املجيدين بالشعراء النظم تكلف ينتهي أين إىل عرفت واألين، الضيق ذكر أْن بعد

قوله: إىل انظر ثم

ال��ن��اس��ا ل��ي��ب��ه��ج أع��د م��ل��ه��ى ع��ي��ن��ي أب��ص��رت ف��ي��م��ا ف��رأي��ت

ألنها غريبة؛ عيني» أبرصت و«فيما فيه، امتياز وال له، معنى ال كله الثاني فالشطر
هذه أنَّ الظن وأكرب األشياء، من رأى ما بني ضائًعا ضئيًال شيئًا كان امللهى هذا أنَّ تشعر
التي األشياء بني يستخفي ضئيًال تجعله أال خليقة املالهي عن تعلن التي املتألقة األنوار
عىل فأكره الوزن، يقيم أْن أراد ولكنه األشياء، من حوله عما يرصف عظيًما بل ترى،
الناسا.» ليبهج «أعد قوله: عىل فأكره والقافية الوزن يقيم أْن وأراد إكراًها، الجملة هذه
من شيئًا معها وتعقد «األجناس»، تالئم كلمة «الناس» ولكن آخر، ليشءٍ يُعد ال فامللهى

قافية! جعلها حتى الكلمة لهذه الشاعر فاحتال النظام،
«عيني» وبني بينها ما وإىل هذا، بعد يأتي الذي البيت يف «الحسن» كلمة إىل وانظر
قوله: إىل انظر ثم كثريًا، املعارصون شعراؤنا فيها يتورط التي الغريبة املالءمة هذه من

م��زده��ر األل��وان ب��غ��رائ��ب

فكان منصوب، امللهى ألن نصبها؛ يف الخري وكان هذه، «مزدهر» رفع أنه فسرتى
بني ليالئم إال ليشء ال واستأنفه الكالم قطع ولكنه النعت، موقع منه تقع أْن يحسن

برص». «ويل يليه: الذي البيت يف قوله وبني هذه، «مزدهر»
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أنه لوال حاجٍة، غري يف إليها الشاعر دفع كيف التكلف من األلوان هذه كل إىل أترى
فيه. الشعر يقول أْن له يستقيم ال فيما الشعر يقول أْن يريد

وستمر مألوف، كالٍم إىل مألوف كالٍم من فستنتقل القصيدة، قراءة يف وامض
ا: حقٍّ الغريبني البيتني هذين إىل تصل حتى آخر، ضعٍف إىل لتتجاوزه بضعٍف

س��ب��ب ألي��م��ا ي��ع��ل��م��ان ال اث��ن��ي��ن ل��م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ق��ل��وب ي��ا
ع��ج��ب خ��ل��وة ف��ي ف��ت��آل��ف��ا غ��ري��ب��ي��ن ال��دن��ي��ا ج��م��ع��ت��ه��م��ا

الذي الشاعر يف رأيك ما ولكن نغمتهما، يف ثقيلة و«غريبني» «اثنني» بني فاملالءمة
ذلك يف وألح موعًدا له ترضب أْن أراد به ظفر إذا حتى لقائها، يف ويلح صاحبته يلقى
لم يدري ال ذلك بعد هو ثم اليأس، يشبه وخوف انتظاٍر بعد التقيا ثم فعلت، حتى

تلقاه؟ لم تدري ال أنها كما يلقاها
لم موطٍن إىل نفسه ودفع يحسن، ال ما تكلف الشاعر أنَّ إال له مصدر ال كثري، هذا

فيه. االضطراب يتعود
البيتني: هذين إىل ذلك بعد وانظر

ب��ال��ع��ك��س األم��ر ف��ج��اء ط��ربً��ا م��ط��م��ع��ه ك��ان ل��ق��ل��ٍب ع��ج��بً��ا
ال��ب��ؤس أواص��ر ال��ق��ل��وب ب��ي��ن أج��م��ع��ه ال��ك��ون ف��ي م��ا وأش��د

كيف أدري ولست الرشيف، األزهر من خرجت كلمة بالعكس» األمر «جاء فقوله
ومنافاة الشعر، يف نبوٍّا الكالم أشد من حال كل عىل وهي الطبيب! شاعرنا إىل اهتدت
«أجمعه» تقرأ فكيف أجمعه.» الكون يف ما «وأشد قوله: إىل انظر ولكن الفني، للجمال
إْن وأنت النحو، وأغضبت القافية أرضيت ضممت إْن فأنت تكرسها، أم العني أتضم

الخليل! وأرضيت سيبويه أغضبت كرست
يستطيع الشاعر وكان الديوان، يف ا جدٍّ كثري التكلف هذا ومثل الخطأ هذا ومثل
ينبغي ال ملا يعرض ولم طورها، عن نفسه يخرج لم أنه لو منه يربأ وأْن يتقيه، أْن
يهملها التي النواحي وهذه والنحو، باللغة عني أنه ولو املوضوعات، من يعالجه أْن له
أْن لهم يبيح التجديد وأنَّ يجددون، أنهم يحسبون ينظمون، أو يكتبون حني املحدثون
يفسد وأروعها املعاني أجمل أنَّ يتجاهلون أو ويجهلون يمسخوها، وأْن اللغة يعذبوا
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يعرض أْن للشاعر أحب كنت ما أشد وما جميل، مستقيم لفٍظ يف يَُؤدَّ لم إذا الفساد أقبح
يتجسم حتى يعظم قد الحنان أنَّ وهي للعقل، تستقيم ال التي الغريبة الفكرة هذه عن
ألني لها؛ أعرض أْن أريد ال قصيدة الشاعر نظم الغريب املعنى هذا يف شخًصا، ويصبح
النفس، ويغمر القلب يمأل حتى يعظم فالحنان إفساًدا، يفسدها نفسه املعنى هذا أرى
الشعراء، يفهمه قد كالم فهذا شخًصا، فيصبح يتجسم أنه فأما اإلنسان، حياة يف ويؤثر

النقاد. عىل عسري فهمه ولكن
يف التناقض إىل يضطره قبيًحا إهماًال املعاني فيها الشاعر يهمل أبيات وهناك
«تخطر قوله: إىل فانظر الكلمات، بمعاني يحفل ال الشاعر أنَّ أنفسنا يف ويلقي اللفظ،
بعد يشء كل أنَّ ولنالحظ راكبة! أنها حني عىل تخطر فكيف الركاب.» تحدو واألنظار
تتبعها، واألنظار تخطر إنها يقول: أْن الشاعر أراد إنما ماشية، كانت أنها يف رصيح هذا
نسيها منها مأربه بلغ إذا حتى والقافية، الوزن بها ليقيم هذه «الركاب» بكلمة فجاء
عىل رحيل «ورسا يقول: أخرى قصيدة يف وهو املاشية، صاحبته مع ومىش ا تامٍّ نسيانًا
آخر، مكان يف نفسه الشاعر حطه وقد يحط، وإنما يرسو، ال والرحل الوطن.» أرض
بعد. ترُس لم سفينته كانت وإْن ذلك، يعرف التائه املالح أنَّ وأظن السفن. ترسو إنما

قوله: إىل وانظر

وي��روح ي��غ��دو ال��ص��ام��ت وال��ه��وى دن��ا وال��ل��ي��ل ال��س��اع��ة م��رت

يغدو الصامت الهوى ولكن الليل، من بعيد غري املساء يف نحن أو الليل، يف فنحن
أراد وإنما الليل، أول من قريبًا وال الليل يف ال الغداة، يف إال يكون ال والغدو ويروح،
وكان واملجيء، الذهاب معنى يؤديان والرواح الغدو أنَّ فظن ويجيء، يذهب الشاعر؛
الذي البيت يف القافية ملكان «يروح» إىل محتاج ولكنه يميضويجيء، يقول: أْن يستطيع

قوله: وهو ذلك، بعد يأتي

ب��روح روًح��ا ال��دج��ى ف��ي واع��ت��ن��ق��ن��ا أج��س��ادن��ا واخ��ت��ف��ت وت��الش��ت

أقوى حال كل عىل وأنها الشعر، كلمات من ليست هذه «تالشت» كلمة أنَّ ولنالحظ
اثنني، جسدين وحبيبه للشاعر وأنَّ قبلها، ال بعدها، تأتي أْن ينبغي فكان «اختفت»، من

حال! كل عىل يقام أْن يجب البيت ولكن أجساًدا، ال
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اإلجادة كهذه القرب، وصف يف رائعة إجادة للشاعر أعرف أْن أحب كنت فقد بعد، أما
— قلت كما — ناجي إبراهيم الدكتور ولكن املهندس، صاحبه لها وفق التي الرائعة

يروع. ال ولكنه بعيد، حدٍّ إىل الجناح قوي هادئ، شاعر
إليه، مضطر ولكني اإللحاح، لهذا األسف أشد آسف فإني أخرى، مرة بعد أما
أو الضعف من الحظته ما أحيص ذهبت أني ولو بلغته، يُعنى أْن إىل حاجٍة يف فشاعرنا
توفيًقا للشاعر أتمنى كله هذا بعد وأنا الحديث، هذا يطيقه الذي الحد لتجاوزت الخطأ،
الديوان هذا يف به ظفر مما أكثر الديوان هذا بعد إلينا سيهديه الذي ديوانه يف ونجاًحا
إىل أفهمه لم الديوان عنوان أولهما شيئني: عن أسأل أْن الحديث هذا آخر يف وأحب األول،
األوزان ومن واأللفاظ املعاني من كثريًا أنَّ كما متكلًفا، العنوان يكون أْن وأخىش اآلن!

أيًضا. متكلف والقوايف
الديوان قدم الذي الصاوي صديقنا إىل أسوقه فإني عنه أسأل الذي الثاني اليشء أما
لصديقنا ولعل غريبًا، اختالًطا فيها النحو أمر اختلط قد جملة مقدمته يف فإن القراء، إىل
هذا يقتيض الحديث فالذوق اجتمعا، إذا املذكر عىل املؤنث تغلب يف جديًدا مذهبًا األديب
واملؤنث املذكر بني فوىض األمر ترك وإنما أيًضا، هذا يراِع لم صديقنا ولكن يقال، فيما

لك: أرويها التي الجملة هذه يف

يقطعان جنٍب إىل جنبًا سارا «أبولو» الشعر وإله «الزهرة» الحب بإالهة وكأني
ومن لهما ويعيش والشعر بالحب يعيش رجٍل عن باحثتني واألجيال األفالك
وعندئذ الغمام، وراء من لهما تجىل حتى الشاعر املحب دائًما فهو أجلهما،

عليه. تنازعتا
خالًصا، ملكوته إىل ينسبه الشعر وإله خالًصا، لنفسها تدعيه الحب فاإلهة

تلك. دون هذه إىل ناجي أنسب أْن يل وكيف

اللغة طبيعة ومع األمر أول طبعه مع جرى قد الصاوي صديقنا أنَّ إىل أرأيت
عىل املؤنث فغلب الحديث األوروبي الذوق غلبه أْن يلبث لم ثم املؤنث، عىل املذكر فغلب
عىل اللغة حق من أليس بتلك! إليه وأشار مؤنثًا أبولو فجعل هذا يكفه لم ثم املذكر،
يأذن وهل التقصري! من فيه تورطا ما بعض من إليها يعتذرا أْن ديوانه ومقدم الشاعر،
يحب كان وإنما الزهرة، يحب يكن لم «أبولو» بأن أذكره أْن يف الصاوي صديقي يل

القديمات! اإلالهات أخواته من غريها
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األدباء أخالق

أخالقهم وعن األدباء، عن قليًال ألتحدث ونثره؛ شعره األدب أدع أْن فأريد اليوم أما
األخالق لهذه أعرض أْن الفصل هذا يف يل ينبغي وما أعرض، لن أني وواضح خاصة،
مودتهم بأصحاب اتصلوا أو أنفسهم إىل خلوا إذا األدباء حياة عليها تقوم التي الخاصة،
أريد إنما ذلك، إىل األدبية اآلثار بعض نقد يحتاج حني له أعرض قد يشء فهذا وحبهم،
التعبري هذا صح إْن — األدبية ألخالقهم أو أدباء، هم حيث من األدباء ألخالق أعرض أْن
وبني وبينهم ناحية، من قرائهم وبني بينهم الصلة عليها تقوم التي األخالق لهذه أو —
يظهر فقد ثالثة، ناحية من ومنافسيهم أنصارهم وبني وبينهم أخرى، ناحيٍة من نقادهم
تسجل، أْن إىل تحتاج طرافة من يخلو ال عندنا، األدبية األخالق ألوان من اللون هذا أنَّ
بعد األدبية حياتنا سيدرسون للذين األدبي التاريخ يحفظها أْن وإىل تفهم، أْن وإىل

أعوام.
تريض، وال ترس ال الخصال من طائفة هذه األدباء أخالق يف نالحظه ما وأخص
االبتسام من يشءٍ مع إال لها سيعرضون األدبية، حياتنا عن سيكتبون الذين نظن وما
ضعاف، املحدثون فأدباؤنا االزدراء، من قليل غري ويشء والرحمة، اإلشفاق يصور الذي
قصورهم وال الشعور، يف ضعفهم وال اللغة، يف ضعفهم وال األدب، يف ضعفهم أريد وال
تكاد ال للنقاد، الثبات عن وعجزهم النقد، احتمال عن ضعفهم أريد إنما التصوير، عن
ويفسد كلها، أعصابه لها تضطرب كهربائية رعدة تأخذه حتى رفيًقا ا مسٍّ أحدهم تمس
عنه يصدر فيما االضطراب وذلك الفساد هذا آثار تظهر ثم قبيًحا، فساًدا مزاجه لها
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الفصول من عنه يصدر وفيما األندية، من ناٍد يف أصدقائه إىل يتحدث حني األحاديث من
يف يلقيه الذي الخبيث الوحي هذا من عنه يصدر وفيما الناس، يف ويذيعها يكتبها التي
اإلذاعة، استطاعوا ما يذيعوا أْن إىل يدفعهم به، واملحيطني له املنترصين من جماعة ُروع
قد النقاد من ناقًدا ألن هذا؛ كل القول، وسعهم ما ويقولوا الكتابة، أطاقوا ما ويكتبوا
كأنهم والتصوير، التعبري يف قصوٍر أو الشعور يف بقصوٍر فأخذهم رفيًقا، ا مسٍّ مسهم
من وأرقى الخطأ، من أكرب بأنهم عهًدا النقاد وعىل الحياة، وعىل أنفسهم، عىل أخذوا قد

يكن. مهما ناقد إليهم يرقى أْن من وأرفع النقد، من وأعىل الزلل،
بالحياة يتصل أال خليق الرأي هذا نفسه يف ويرى املوضع، هذا نفسه يضع ومن
الناس، عىل وال الحياة، عىل يؤخذ أْن يمكن ال العهد فهذا بعيد، من أو قريٍب من العامة
وهو إنسان، فهو فذٍّا، نابغة أو متقنًا مجيًدا والشاعر الكاتب يكن ومهما النقاد، عىل وال
يؤمنوا لن فالناس داناه، أو الكمال بلغ قد وهبه الكمال، عن بعيد وهو للنقص، معرض
واختالف مختلفة، الطبائع ألن بل عليه؛ ينفسون أو يحسدونه أرشار ألنهم ال بذلك، له
من عنهم يصدر وما الناس، عىل األحكام اختالف كله هذا أجل من يستتبع الطبائع

واألعمال. اآلثار
أو جميًعا، الناس برضا يظفر أْن خليق أنه لنفسه األديب يزعم أْن السخف فمن
الالئمني، ولوم الناقدين ونقد الساخطني سخط من يربأ أو جميًعا، وثنائهم بحمدهم
فيها نفسه الرجل يوطن أْن — التعبري هذا صح إْن — العامة الحياة أوليات من أنَّ وأظن
يكون أْن وعىل الناس، رضا من حظه من ا جدٍّ أعظم الناس سخط من حظه يكون أْن عىل
يعرض حني أدبائنا إىل انظر ولكن التقريظ، من قسطه من ا جدٍّ أعظم النقد من قسطه
النقد هذا يستقبلون كيف إليهم انظر الثناء، إال يحب ال وأكثرهم يحبون، ال بما ناقد لهم
أمورهم له وتضطرب فساًدا، حياتهم له تفسد كيف ثم بصاحبه، ثائرين به ضيقني
عن بالدفاع آثارهم من املعوج تقويم وعن اإلنتاج، عن يشغلون هم فإذا اضطرابًا،
الذي وللموت خطر، بعده ليس الذي للخطر تعرضهم مهاجمة هوجموا كأنهم أنفسهم،
والشاعر الكاتب آثار وإنما يظنون، مما ا جدٍّ أيرس فاألمر ذلك ومع نشور، بعده ليس
يف أثارت إْن عنها يرىض رأي، من يحب ما فيها يرى إليه، ألقيت إذا للجمهور ملك
ويبغضها عليها، فيقبل يحبها السخط، نفسه يف أثارت إْن عليها ويسخط الرضا، نفسه
أْن يف حر والكاتب عليه، ينكره أو ذلك يف يجادله أْن ألحٍد ينبغي ما عنها، فينرصف
اإلقبال، هذا يزدري أو عليه الجمهور إقبال يرىضعن أْن ويف يكربه، ال أو الجمهور يُكرب
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ال الذي اليشء ولكن االنرصاف، بهذا يحفل ال أو عنه الجمهور بانرصاف يضيق أْن ويف
إليه والسمو إثم، فيه الطمع ألن نفسه؛ إليه تسمو أْن أو الكاتب فيه يطمع أْن ينبغي
وعقاب عنك، ويرضوا عليك يقبلوا أْن عىل الناس إكراه هو املقدسة، الحرية عىل اعتداء
الُكتَّاب أنَّ والغريب اآلثار، من إليهم تقدم عما انرصفوا أو عليك سخطوا هم إْن الناس
بيًعا، الكتب هذه يبيعون هم إنما إهداء، الناس إىل ودواوينهم كتبهم يهدون ال والشعراء
من يتحرجون وال وحمًدا، نقًدا الثمن لهم الناس يدفع أْن إال يأبون ذلك بعد هم ثم
أْن يجب آخر وثمنًا املال، وهو رضا عن املشرتي يدفعه ثمنًا مرتني، الثمن يأخذوا أْن
كتبهم يهدون والشعراء الُكتَّاب أنَّ هذا من وأغرب والثناء، الحمد وهو كره عن يدفعه
سكتوا إْن الضيق أشد بالنقاد يضيقون ثم إليهم، يهدونها ال أو النقاد إىل ودواوينهم
يحبون، ال ما ودواوينهم كتبهم يف قالوا إْن السخط أقبح النقاد عىل ويسخطون عنهم،
ضعًفا يصبح وإنما فحسب، ضعًفا يصبح فال اليشء، بعض األدباء خلق يتعقد وهنا
غريهم يراه ما عىل أو الحق عىل يصربوا أْن يستطيعون ال ألنهم ضعف؛ هو مًعا، واعتداء
وال يمنحوه لم سلطانًا النقاد عىل ألنفسهم يزعمون ألنهم وطغيان؛ اعتداء وهو ا، حقٍّ
ينتقص أْن ألحٍد ينبغي ال يقول، فيما حر والشاعر كالكاتب فالناقد يمنحوه، أْن يمكن

يريد. ال ما عليه يفرض أو حريته، من
ما أخص ولكن نسميه، كيف ندري ال األيام هذه يف األدباء أخالق من آخر وخلٌق
الكتاب إليك يهدون فهم الحياء، من يشءٍ إىل يحتاجون أصحابه أنَّ به يوصف أْن يمكن
يسرتيحوا ولم يريحوا لم يدك يف واستقرت إليك وصلت قد الهدية أنَّ استيقنوا إذا حتى
تفعل لم فإن الكتاب، هذا يف رأيك الناس إىل بل — هللا أستغفر — إليهم تعلن حتى
وإْن والتشهري، اللوم من وسعهم يف بما وأخذوك والذم، القدح من استطاعوا بما نالوك
أنفسهم. من لهم وويٌل منهم لك فويٌل أهواءهم، يوافق لم أو يعجبهم، فلم رأيك أعلنت
لهم وويٌل تحريًقا، سخطهم بنار يحرقونك عليك ساخطون ألنهم منهم؛ لك ويٌل
أدبهم، وعن أنفسهم، عن عليك والنعي منك وبالنيل بك مشغولون ألنهم أنفسهم؛ من
بثمنه الكتاب يبيعونك ال وهم بيًعا، منك يبيعونه وإنما الكتاب إليك يهدون ال كذلك وهم
وبإخالصك بحريتك يبيعونه مستحيل، بثمٍن الكتاب يبيعونك إنما للناس، به يباع الذي
إليك يهدون الهدية، بهذه اشرتوك قد أنهم فيحسبون الكتاب، إليك يهدون وبأخالقك،
تصبح أْن عليك وفرضوا ورصاحتك، وخلقك، رأيك، اشرتوا قد أنهم فيحسبون الكتاب،
ا؟ حقٍّ األدبية الحياة عىل خطر الخلق هذا أنَّ ترى ألست مثنيًا، وعليهم مادًحا، لهم
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الُكتَّاب عند يكن لم إذا الظرف يكون وأين األدباء؟! عند يكن لم إذا الحياء يكون وأين
املعاملة يف الدقة وهذه االجتماعي، الخلق واستقامة املزاج اعتدال يكون وأين والشعراء؟!
يكون أْن عن أو ا، ملحٍّ َسئُوًال يكون أْن عن أو مشعوذًا يكون أْن عن صاحبها ترفع التي
عند يكن لم إذا كله هذا يكون أين وجور، عدوان صاحب يكون أْن عن أو صدقة، طالب

األدباء؟!

وهائجة فائرة، ثائرة املحدثني أدبائنا جماعات بأن األنباء إيلَّ وصلت وقد كله هذا أكتب
آراء أخذت ومنذ بعًضا، ينقد بعضهم أخذ منذ األسابيع هذه يف قائمة، وقاعدة مائجة،
إيلَّ أرسله الذي الطريف الفصل هذا تقرأ ولعلك لبعض، تبدو والنثر الشعر يف بعض
إىل الحب يستحيل وكيف األصدقاء، بني ما يفسد كيف فيه فرتى محمود حسن صديقنا
فلم ديوانًا، أو كتابًا أظهر فالنًا أنَّ إالَّ ليشءٍ ال كيد، إىل واإلخالص عداء، إىل والود بغض،
الشاعر؛ أو للكاتب ُمرضيًا يكن لم ولكنه فالن، رأي فيه ظهر أو فالن، رأي فيه يحسن
إىل يحتاجون صبيان أخالق أم هذه أدباء أأخالق كله، رضاءً وال كله ثناءً يكن لم ألنه
يقوم ما فيفقدها نفوسهم، عىل الغرور يطغى أْن ألدبائنا أكره إني والتنيشء! الرتبية
ال الذي والتواضع الخلق، واستقامة الطبع، وصفاء املزاج اعتدال من الكريمة النفس

دونه. من الكمال إىل سبيل
ويزدري بعًضا، بعضهم ينكر وأْن بينهم، التنافس يعظم أْن كله هذا من وأكثر
ساخط أحدهما فإذا واحد، فصٍل يف منهم اثنني تنقد أْن هذا بهم ويبلغ بعًضا، بعضهم
يف إليه أسأت ألنك وال ظلمته، ألنك ال صلة، من وبينه بينك ما يقطع بك، ضيق عليك
وما صاحبه، إىل قرنته ألنك بل يعلم؛ يكن لم ما عيوبه عن استكشفت ألنك وال كتابه،
حقه وإنما رشيك، له يكون أْن ينبغي وما غريه مع وذكرته قرين، له يكون أْن ينبغي
التي سمائه يف إليه ترقى وأْن بالنقد، وتختصه بالكتابة تفرده أْن عنه كتبت إذا عليك
البخور، يديه بني وحرقت القربان إليه قدمت إذا حتى فيه، يستقر الذي نجمه أو يسكنها

الكتاب. من غريه إىل ذلك بعد ونظرت النجم، من هبطت أو السماء من هويت
الذين األدباء للشبان تكون أْن عن فضًال للشبان تكون أْن ينبغي ال أخالق هذه
من أهون األدب أمر غد، بعد أو غًدا األدب وزعماء الرأي قادة وأنهم نابهون أنهم يرون
عىل مكرهون ألنكم تنتجون؛ إنما فأنتم ا، حقٍّ أدباء كنتم إْن — السادة أيها — كله هذا
القراء من غريكم ملك إىل ملككم عن تخرج وتذيعونها تنتجونها حينما وآثاركم اإلذاعة،
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متواضعني كنتم إْن سبيل، كل عليها ونقادكم ولقرائكم سبيل، عليها لكم ليس والنقاد،
مغرورين كنتم فإن فساد، من لكم يظهر ما وأصلحوا عوج، من لكم يظهر ما فقوموا
ال ولكن وتيًها، عجبًا بها امتلئوا ثم املرآة، يف أنفسكم إىل وانظروا بغروركم فاستمتعوا
لكم، ليس فذلك هم، يحبون وال أنتم تحبون بما الناس أخذ إىل تتجاوزوه وال هذا تعدو

فيه. وتطمعوا تتطلبوه أْن عىل أحد يقركم ولن
أْن وغريب الداء، هذا ودواء العلة، هذه عالج عن محمود حسن صديقنا ويسألني
لهذه فليس جواب، إىل السؤال هذا مثل يحتاج أْن وغريب السؤال، هذا مثل الصديق يلقي
فيه أثر ال الذي الرصيح الحر النقد يف بامليض إال تقاوم ال وهي مقاومتها، إال عالج العلة
فيه أثر ال والذي والهوى، امليل من يربأ أْن اإلنسان يستطيع ما بمقدار الهوى، وال للميل
مصدر كان إذا فكيف إشفاق، أو لخوٍف رأيه يكتم من رجًال فليس اإلشفاق، وال للخوف
إْن يده، عليك يبسط أْن أو لسانه فيك يبسط أْن يستطيع ال أديبًا واإلشفاق الخوف هذا
عنده يقف أْن والنقد األدب من الجد لصاحب ينبغي ال سخف هذا «الفتوات»، من كان
أدباءنا، منه يربئ أْن ويحاول فاسده، ويصلح معوجه، يقوم ما بمقدار إال فيه يفكر أو

يسريًا. ممكنًا العلل هذه من برؤهم يكون أْن أحب فقد
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أباظة فكري لألستاذ الباكي الضاحك

كتابه إيلَّ وأهدى الكوكب يف فزارني أباظة فكري األستاذ تفضل عام من أكثر منذ
متطوًعا ووعدت أيًضا، شاكًرا هديته وتلقفت شاكًرا، زيارته فتلقيت الباكي»، «الضاحك
كان وإنما إعالنًا، وال قراءة إيلَّ يطلب لم األستاذ ألن فيه؛ الرأي وإعالن الكتاب، بقراءة

لصديق. الحق يعرف وصديًقا أديبًا، يجامل أديبًا
يف أمِض لم ولكني فيه، إيلَّ أهدي الذي األول اليوم منذ الكتاب يف أقرأ أخذت ثم
ترصف التي البغيضة، امللحة الكثرية الصوارف هذه عنها رصفتني حتى القراءة هذه
التي الكتب هذه أكثر وما يريدون، ما غري إىل وتدفعهم يحبون عما يوٍم كل يف الناس
أرد حتى القراءة هذه يف أتقدم أكاد فال قراءتها، يف آخذ ثم أشرتيها، التي أو إيلَّ تهدى
الذي الكثري اليومي السخف هذا من يشء إىل عنها وأرصف ا، صدٍّ عنها وأصد ا ردٍّ عنها

الناس. من أمثايل حياة يمأل
منهم فكان عنه، الناس أحاديث سمعت ولكني األستاذ، كتاب أقرأ ولم عام ومىض
أعرضوا الذين بأن أعرتف أْن ويجب املغيض، املعرض منهم وكان الرايض، املعجب
إعراضهم يعللون يكونوا ولم وأعجبوا، رضوا الذين من أكثر أصحابي بني كانوا وأغضوا
كانوا أنهم فيهما يعلنون جملتني، أو بجملٍة الكتاب يمسون كانوا وإنما إغضاءهم، وال
وإغضائهم إعراضهم من أجد وكنت الكتاب، هذا من خريًا كتابًا األستاذ من ينتظرون
أمنت ألني أقرأه؛ لم أني عىل هللا أحمد كنت بل أقرأه، لم الذي الكتاب هذا عن يل عزاء
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غري والتقينا التقينا أننا عىل له، أقوله أْن أحب ال ما لألستاذ فأقول عنه، أكتب أْن بذلك
عيلَّ له أنَّ وأحسست منه، استحييت إال صوته سمعت وال األستاذ لقيت ما فأشهد مرة،
وما صاحبه، عىل به ألتوي أْن وأوشك الدين، هذا أداء يف أبطأت قد وأني ثقيًال، دينًا

بالدين! يلتوي حني املدين أبغض
وأعرض الشعراء فأذكر الحديث املرصي األدب عن ألتحدث الفرصة يل تتاح ثم
أباظة فكري األستاذ كان إال لكاتب عرضت وال شاعًرا، ذكرت ما وأشهد الُكتَّاب، لبعض
به؟ تصنع ماذا الباكي «والضاحك الظريفة: ولهجته العذب بصوته يسألني وبيني بينه

فيه؟!» ترى وماذا
بالضاحك صنعت بما القراء من غريه وإىل األستاذ إىل أتحدث أْن أريد فاليوم

فيه. أرى وبما الباكي،
عند ووقفت صفحاته، بعض واستعدت املرة، هذه كله وقرأته يشء، كل قبل قرأته
نفيس إىل خلوت حني فصوله، بعض يف التفكري وأطلت قصار، غري وقفات اآلخر بعضها
فضله لألستاذ حمدت ثم الثقيل، الصيف هذا ليايل من ليلة غري يف مضجعي إىل وأويت
كنت وإْن األديب، إىل األديب من تهدى فالكتب كتابًا، إيلَّ أهدى ألنه ال عندي، ويده عيلَّ،
بكتابه، إيلَّ سعى ألنه وال املجاملة، أدب من النحو هذا يف شنيًعا تقصريًا مقًرصا أراني
النحو هذا يف مقًرصا كنت وإْن الصديق، إىل يسعى والصديق األديب، إىل يسعى فاألديب
أْن وهو به، أظفر ولم تمنيته طاملا شيئًا يل أتاح ألنه بل املجاملة؛ أدب أنحاء من أيًضا
ال الذين األوفياء قرائه من فأنا طويًال، وقتًا إليه وأتحدث أباظة، فكري لألستاذ أسمع
واملصور، األهرام غري يف أو املصور، يف أو األهرام، يف فصوله من فصل يخطئهم يكاد
لحظة النفس يرس شديًدا، كلًفا يكتب بما ويكلفون عميًقا حبٍّا يحبونه الذين من وأنا
يشء كل عليها يملك الذي اإلعجاب هذا إىل بها ينتهي ال كان وإْن الحياة، لحظات من
لو وددت أباظة، فكري األستاذ فصول من فصًال قرأت كلما وأنا يشء، كل عن ويشغلها
وألفته أعرفه مما أكثر فعرفته األسباب، وبيني بينه واتصلت الحديث، وبيني بينه طال
أْن بعد أريد كنت ما عرشته من وبلغت وألفته، اآلن عرفته فقد اآلن، إىل آلفه مما أكثر
إْن ا، جدٍّ وكثري كثري، يشء هو بل القليل، باليشء هذا وليس الجميل، املمتع كتابه قرأت

القراء. يضحك يزال ما التعبري هذا كان
تقدمت كلما شديًدا اختالًفا يختلف كان الكتاب يف رأيي بأن أيًضا أعرتف أْن ويجب
بل اإلعجاب، من يقرب شيئًا وال إعجابًا نفيس يف يثر ولم يفتنِّي، فلم أوله فأما قراءته، يف
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كانوا املايض العام يف الكتاب عن أعرضوا الذين األصدقاء هؤالء بأن نفيس أحدث كنت
اإلعجاب بي يذهب ا، حقٍّ مفتون ا حقٍّ مأخوذ أنا فإذا الكتاب، يف تقدمت ولكني منصفني،
أزعم أنا وإذا والظاملني، الظلم أنكر أنا وإذا حد، غري إىل اإلكبار بي ويميض مذهب، كل
وإذن به، ألعجبوا قرءوه قد ولو الكتاب، يقرءوا لم املعرضني األصدقاء أولئك أنَّ لنفيس
حياة أنَّ أحيانًا لنفيس أزعم وكنت يقرءوه، لم وهم عليه يقضوا أْن لهم ينبغي كان فما
شعورهم وأنَّ الفتور، من يشء أخذه قد الوطني شعورهم وأنَّ ا، حقٍّ تطورت قد املرصيني
وحكمهم، ذوقهم عليهم ملك قد امللحة، العاجلة املنافع من فيها وما اليومية بالحياة

وأعمقه. األثر أبلغ نفوسهم يف له ولكان فتنة، أشد األستاذ بكتاب لفتنوا هذا ولوال
كتابًا أعرف ال أني له وأزعم لومه، يف وأرسف فألومه بعضهم إىل أتحدث وكنت
كهذا األمر وفساد الشقة وبعد الصلة سوء من واإلنجليز املرصيني بني ما صور عربيٍّا
قراءة أتمم ولكن ويقول: يبتسم ولكنه أقول، ما عىل ويقرني يل يستمع فكان الكتاب،
قصة، إىل قصٍة من الكتاب يف أنتقل زلت وما فيه، رأيك عن ذلك بعد حدثني ثم الكتاب
زلت ما أنا وإذا ساعة، من أقل منذ أو ساعة منذ أتممته حتى حديث إىل حديٍث ومن
واقتصاد، اعتداٍل يف ولكن بالكتاب معجبًا زلت وما حد، إىل ولكن الكتاب عن راضيًا
النفوس يمأل حتى يروع ما فيه التفاوت، أشد متفاوت ا، حقٍّ مختلف الكتاب أنَّ ذلك
يثري ما فيه ثم النوم، إىل بها ينتهي يكاد فتوًرا النفس يف يبعث ما وفيه وإعجابًا، روعة
بهذا األستاذ أراد ماذا السؤال: هذا تسأل أْن عىل ويبعثها وأوهاًما، شكوًكا النفس يف
وصف الذي البارعة، الرائعة الصفحة هذه هو ا حقٍّ الكتاب من يعجبك ما وأول الكالم؟
صور مرصيٍّا كاتبًا — قلت كما — أعرف فلست أسيوط، يف الثورة حوادث فيها األستاذ
أنَّ أظن ولست أباظة، فكري األستاذ صوره كما الرش من واإلنجليز املرصيني بني ما
ونفسه، قلبه يثور أْن دون الصفحات هذه يقرأ أْن يستطيع يكن مهما مرصيٍّا قارئًا
ينفجر، أْن غيظه ليكظم عنيف جهٍد إىل يحتاج أْن ودون غليانًا، دمه يغيل أْن ودون

إليه. االندفاع يحسن ال ما إىل يندفع أْن نفسه وليمسك
الخاصة االجتماعية حياتنا تمس منترشة دقيقة مالحظات الكتاب يف تعجبك ثم
األستاذ به انفرد الذي الظريف األسلوب هذا الكتاب يف يعجبك ثم والدور، األندية يف
وبني الجد، ومرارة الفكاهة حالوة بني الربيئة للمالئمة فيه وفق والذي أباظة، فكري
الُكتَّاب، من غريه به يظفر لم بما يظفر أْن به واستطاع الشعب، ولغة الفصحى اللغة
األهواء من لهم ما اختالف عىل القراء بحب وظفر جميًعا، والعامة الخاصة برضا فظفر
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من يكون فقد الكتاب، يف تعجب التي الخصال هذه أحصيت فإذا وامليول، والنزعات
نحب كنا ما أشد وما معرضني، بها نمر أْن ينبغي ال أخرى خصاًال نحيص أْن الحق
هذا هو ذلك من نالحظ ما وأول األديب، كاتبنا بها نأخذ وال نحصيها وال نلقاها أْن
األستاذ هو واحد شخص حول كله يدور الكتاب أنَّ فلوال إليه، أرشنا الذي االختالف
االنسجام، أدلة من دليًال أو الوحدة مظاهر من مظهًرا فيه نجد أْن استطعنا ملا شكري
وهو والشعور، القلب يمس فهو يشء، لكل ويعرض يشء كل يمس أْن يوشك فالكتاب
الثورة، بعد السياسية الحياة يمس وهو الثورة، يمس وهو اليومية، العملية الحياة يمس
تاريخ، الكتاب ويف قصص، الكتاب ويف والخاصة، العامة االجتماعية الحياة يمس وهو
له يعرض مما تشأ لم وما شئت ما الكتاب ويف نقد، الكتاب ويف فلسفة، الكتاب ويف
أُلقي قد هذا وكل تدقيق، وال فيه تثبت ال الرسعة يف مرسًفا رسيًعا عرًضا الصحف ُكتَّاب

الكاتب. وشخص الزمن، إال ينظمه ال جمًعا فيه وجمع إلقاء، الكتاب يف
األثر إىل السبب يجمع والذي الكتاب أجزاء بني يصل الذي الفني النظام هذا فأما
والواقع الكتاب، يف به تظفر تكاد فال — املنطق أصحاب يقول كما — املعلول إىل والعلة
لنا يصور أْن أأراد هذا: كتابه وضع حني أباظة فكري األستاذ أراد ماذا أدري ال أني
القصص هذا فما وإذن باملذكرات؟ الناس يسميه الذي النوع هذا يف حياته من شطًرا
املآيس بهذه وامتأل اإلرساف، من حظه وعظم املبالغة فيه اشتدت الذي الكثري الغرامي
يسميه الذي النوع هذا من خياليٍّا قصًصا يكتب أْن أراد أم حد! عند تقف تكاد ال التي
الكتاب ويفعم يديه بكلتا األستاذ ينثره الذي الكثري التاريخ هذا فما وإذن رواية؟ الناس
مؤرًخا، فانقلب ا، قاصٍّ يكون أْن أراد أم جميًعا! للناس معروف كله أو وأكثره إفعاًما به

الكتاب؟ حجم ليضخم إال ليشءٍ ال خلقيٍّا ناقًدا انقلب ثم
بالقاص يشعر فهو الكتاب، قراءة من فرغ إذا القارئ نفس يف تثور أسئلة هذه كل
صاحبتيه عن األستاذ حديث يقرأ حني مقبولة مالءمة والتاريخ القصص بني يالئم الذي
والفلسفة، القصص بني مقبولة مالءمة يالئم الذي بالقاص يشعر هو بل ومريم، ثروت
واالفتتان ماتت، ملن الوفاء بني مضطربًا الحرج املأزق هذا يف شكري األستاذ يرى حني
حني يضيع القارئ ولكن النبيل، والقلب الحلو، والوجه الغض الشباب ذات الفتاة بهذه
هؤالء بني مضطربًا يراه وحني خطبهن، الالتي األوانس هؤالء بني مضطربًا شكري يرى
له: قلت إذا يعذرني األستاذ ولعل «الجارسونري»، يف إليه يختلفن كن الالتي السيدات
املائتني عىل يزيد يكاد ال كتاٍب يف اللطيف الجنس من الضخم العدد هذا أستكثر إني

738



والعرشون الرابع الفصل

من به بأس ال وعدًدا ومريم، ثروت تحيص أْن تستطيع فأنت قليًال، إال الصفحات من
وسميحة، وإحسان، ولولو، وسعاد زينب ذلك بعد تحيص ثم شكري، خطبهن األوانس
آخر يشء وهناك السيدات، هؤالء وبعض األوانس هؤالء بعض نسيت لعيل يدري! ومن
إرساًفا الكاتب فيها أرسف التي املبالغات هذه وهو الكتاب، قراءة يف تتقدم حني تالحظه

أيًضا. القراء وعىل نفسه عىل
كل يف اإلغماء إليه يرسع املزاج، حاد الشعور، رقيق الحس، دقيق األديب فكاتبنا
الحركات صاحباته وإىل إليه ترسع وكما الصياح، إليه يرسع كما فرصة، كل ويف مكان
وال بنفسه يرفق ال األديب وكاتبنا الجنون، تبلغ أو الرصع تبلغ التي العنيفة العصبية
عرضها عىل اعتدى وقد مريم، صاحبته إىل فانظر مروًعا، منظًرا لهم يصور حني بقرائه
أْن يريد ثم الضابط، يقتل أْن يريد وأبوها نفسها، تقتل أْن تريد فهي اإلنجليزي، الضابط
الرصاص يطلق ثم أبيها، من وينقذها نفسها، من ينقذها األرسة وصاحب هي، يقتلها

تصيبه. وال رأسه جانب إىل الرصاصة تمر محتال، ماهر ماكر ولكنه نفسه، عىل
يؤذي رسيع ملتهب كالم ويف ا، جدٍّ قليلة صفحات ويف ا، جدٍّ قصري وقت يف هذا كل

الجمال. أو للروعة أثًرا نفسه يف يرتك وال القارئ
أوًال فهو كتابه؟ من السيايس القسم هذا كل عىل أخرى بمالحظة األستاذ يأذن وهل
يوشك الكتاب إىل ميسء ثالثًا وهو الفنية، الناحية من فيه جديد ال ثانيًا وهو معروف،
وسياسته الوطني الحزب يف األستاذ رأي يرون ال الذين قرائه، من كثريًا عنه يرصف أْن
ما أكثر كان وما وألوانها، املرصية الحياة ظروف اختالف عىل األحزاب بني واضطرابه
الشهوات عن الكتاب بهذا ارتفع أنه لو قرائه وإىل كتابه وإىل نفسه إىل األستاذ يحسن

وحده. الفن وإىل الفن، إىل به وقصد اليومية، الحياة وأهواء السياسية
عىل يسبغ حتى البكاء يف أرسف بكى إذا ولكنه باٍك، ضاحك أباظة فكري واألستاذ
فإذا تقبيًحا، نفوسهم يف ويقبحها الناس إىل يبغضها اإلظالم، شديد مظلًما لونًا الحياة
وقاًرا، ألحد وال ليشء يرجو وال ليشء، يأبه وال بيشء، يحفل ال مارد، شيطان فهو أضحك
يعطي وال املعتدل، الرجل يصور ال االضطراب، أشد املزاج مضطرب النحو هذا عىل وهو
أتمنى فأنا له، محب باألستاذ معجب أني ومع وتأثره، احتذاؤه يمكن صالًحا مثًال للناس
يف يستحسن قد الشذوذ ألن مرص؛ ينفع ال فذلك مثله، أكثرهم أو كلهم الشباب يكون أال

مستطريًا. خطًرا أصبح عم فإذا منهم، ويقبل األفراد بعض
النساء، من إليها يختلف كان ومن «الجارسونري»، حديث يف اإلطالة عليه أنكرت
نفًعا اإلطالة لهذه أرى ال حال كل عىل ولكنني املحافظة، يف مرسًفا محافًظا أكون فقد

739



األربعاء حديث

األندية، يف الناس به يتحدث ما كثريًا معاد، حديث هو وإنما جديًدا، شيئًا فيها أجد وال
واملجالت! الصحف يف يكتبونه ما أكثر وما

أْن الشباب ينصح فهو نتيجتني: إىل كتابه من أباظة فكري األستاذ ينتهي ثم
بالسياسة يشتغلوا أال للشباب ينصح وهو والعرشين، الخامسة يبلغوا أْن قبل يتزوجوا
كلتا بل البحث، إىل حاجٍة يف النصيحتني وكلتا والثالثني، الخامسة يبلغوا أْن قبل
أْن قبل يتزوج أْن الشاب يستطيع فكيف الشباب، إىل تقدم أْن ينبغي ال النصيحتني
تعرف، ما الحديثة املرصية الحياة ظروف من تعرف وأنت والعرشين، الخامسة يبلغ
منه؟ يفرغ يكاد أو درسه، من الشاب فيها يفرغ التي السن هي والعرشون والخامسة
وهو وأبًا، زوًجا الشاب إىل ترى أم واحد؟! وقٍت يف وأبًا، وزوًجا طالبًا، الشاب إىل أفرتى
العيش! كسب من يمكنه الذي العمل ينتظر وأخذ باإلجازة، وظفر املدرسة، من خرج قد
كيف والثالثني، الخامسة قبل بالسياسة يشتغل أال للشاب تنصح أْن هذا من ورشٌّ
فيها يصل سن والثالثني الخامسة إنَّ الحد؟ هذا إىل رجعيٍّا أباظة فكري األستاذ استحال
يكاد التي السن وهي حياتهم، من يبلغوه أْن يستطيعون ما أرقى إىل الناس من كثري
أْن أباظة فكري األستاذ أفرييد الشيوخ، رزانة معها وتبدأ الشباب، نشاط عندها ينتهي
للعواقب، وتقديًرا وأناة رزانة كلها يجعلها وأْن املرصيني، الشباب نشاط مرص يحرم
وضعوا الذين عىل مقصور أنه أظن كنت كثري، هذا للغد؟ وحسابًا الحوادث من وإشفاًقا
زلت وما األيام، هذه يف وأمثاله باشا صدقي وعيل الحرب، قبل الترشيعية الجمعية نظام
رزانة السياسة يحب ال الذي املتطرف وهو أباظة، فكري األستاذ يراه رأي أنه يف أشك

هدوءًا. وال أناة وال
العلم حق أعلم أنا أحيانًا؟ عليها يرسف أنه إىل األستاذ ألفت أْن يل أيجوز واللغة،
تقتضيه، فكاهته وألن ذلك، يريد أسلوبه ألن األحيان؛ من كثرٍي يف تعمًدا ذلك يتعمد أنه
وإنما اقتضتها، قد الفكاهة أنَّ أظن وما إليها، قصد أنه أحسب ما أغالًطا كتابه يف ولكن

يتجنبوه. أْن باألدباء يحسن الذي الشائع الخطأ هذا هو
والجمع ،١٨ صفحة العواطف إىل نسبة «العواطفي» لفظ أيًضا األغالط هذه ومن
هذه ومن األيام، هذه يف بذلك يحفلون ال الشبان كان وإْن النحو، هذا عىل إليه ينسب ال
من ظرف «فحيث» ١٤ صفحة العارشة» الساعة كانت حيث مالبسه «وخلع قوله األغالط
أو الزمان، املكان يحتوي أْن يمكن كيف أدري! ولست زمان، و«الساعة» املكان ظروف
ينتبهون. ال الُكتَّاب ولكن إليه، التنبيه كثر قد شائع خطأ وهذا املكان، الزمان يحتوي أْن
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يكون أْن وأرجو ونقدي، وإعجابي وعذري شكري لألستاذ أجدد فإني بعد، أما
اإلعجاب من لصاحبه ينبغي ما إال النفوس يف يثري ال هذا، كتابه من خريًا املقبل كتابه

الخالص.
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األدباء أخالق إىل عود

يدعو ما أخالقهم ففي ولنغتبط، االبتسام، إىل يدعو ما أدبائنا أخالق ففي لنبتسم،
رًضا القلوب يمأل عالتها عىل أخالقهم يف فالنظر حال، كل عىل ولنرَض االغتباط، إىل
مرسفني جميًعا ليسوا وهم بأنفسهم، االعتداد يف مرسفني جميًعا ليسوا فهم واطمئنانًا،
سيئي وال الصدر، ضيقي جميًعا ليسوا وهم النقاد، عىل والتعايل النقد عىل االرتفاع يف
بالشكر يبسطوها أْن ينبغي حني بالرش الناس يف يبسطونها األلسنة طوال وال الخلق،
يف ولكن عوج، أدبائنا أخالق ففي ولنرَض، ولنغتبط، لنبتسم، نعم! والثناء، والحمد
أنَّ الظن وأكرب كثريًا، خريًا حياتهم يف ولكن رش، أدبائنا حياة ويف استقامة، أخالقهم
إىل أحيانًا يدفعون وقد والرثاء، الرحمة إىل ويدفعون النفوس يف الحزن يثريون الذين
يراد عندما فيها يفكر أْن وال بها، يحفل أْن ينبغي ال قلة، إال ليسوا والضيق، السخط
أخالق إال يشء كل فيه فسد الذي العرص، هذا يف األدباء حياة وتصوير األدب تأريخ

الفساد. عىل تستعيص أْن الحظ حسن أراد واملثقفني األدباء من جماعة
وفسدت الناس، من غريهم يثريوا أْن وحاولوا فثاروا الرفيق، النقد مسهم قوم
يف االضطراب ويشيعوا كلها، األعصاب يفسدوا أْن فحاولوا مزاجهم، واضطرب أعصابهم
يحاولون كانوا مما يظفروا ولم شيئًا، يريدون كانوا مما يبلغوا لم ولكنهم كلها، األمزجة

يؤخر. وال يقدم ال ضئيل قليل بكالٍم إال
واضطراب األعصاب، ضعف من الناس هؤالء فيه يضطرب ما تبعة أنَّ الظن وأكرب
بينهم األمد كان وإْن شيوًخا، يسمونهم الذين األدباء عىل تقع إنما الخلق، وسوء األمزجة،
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عن أعرضوا ألنهم األدباء؛ هؤالء عىل تقع التبعة وهذه بعيًدا، يزال ما الشيخوخة وبني
وينظمون ينشئون والشعراء الُكتَّاب من جيل فنشأ قصار، غري أعواًما وأهملوه النقد
وال يقرءونه، ال أو الناس ويقرؤه الصحف، فتنرشه ينظمون، وما ينشئون ما ويذيعون
خيل حتى العهد، ذلك عىل وطال األيام، ذلك عىل ومضت برش، وال بخرٍي له النقاد يعرض
ولم يصبهم، لم كان إْن النقد وأنَّ ا، حقٍّ وشعراء ُكتَّاب أنهم والشعراء الُكتَّاب هؤالء إىل
سبيًال، إليهم يجد لم النقد ألن أو النقد، فوق ألنهم فذلك عنيًفا، أو رفيًقا ا مسٍّ يمسسهم
إليهم تصل أْن من بمأمٍن يجعلهم أْن ينبغي ما واإلتقان اإلجادة من بلغوا ألنهم أو
العناية عن ورصفهم وعقولهم، قلوبهم فمأل الغرور عليهم سيطر وكذلك الناقدين، أقالم
أو الكمال بلغوا قد أنهم إليهم وخيل اإلتقان، يف والرغبة اإلجادة عىل والحرص بالفن،

الكمال. فوق هو ما إىل تجاوزوا
وأنه أترابه، بني آية وأنه نابغة، أنه منهم واحد كل واستيقن بأنفسهم، آمنوا هناك
من حقه يوفونه ال ولكنهم به، الناس ويعجب فيه، يعيش الذي العرص هذا يف مظلوم
يبحثون أخذوا ثم اإليمان، من نصيبه يوفونه ال ولكنهم له الناس ويؤمن اإلعجاب،
أنفسهم يتهموا فلم واإلعجاب، اإلكبار من له أهل أنهم يرون ما وبني بينهم يحول عما
القصور وفوق الضعف فوق ألنهم تقصريًا؛ أو قصوًرا بأنفسهم يظنوا ولم بضعف،

تقدير. أقل عىل أنفسهم عند والتقصري
ينزلون وهم يقرءونهم أال الناس يستطيع وكيف يقرءونهم، الناس أنَّ يف يشكوا ولم
وصل وهل عنهم، يرضون الناس أنَّ يف يشكوا ولم أمسوا، وإذا أصبحوا إذا اآليات عليهم
الذي والسحر املعجز، البيان هذا عن يرضون ال حيث إىل والغفلة الجحود من الناس
هم الشهرة من حقهم وبني بينهم تحول التي العقبات إنما سبيل! من تقليده إىل ليس
فاستأثروا األدبية، الحياة ميدان يف قبلهم وظهروا الزمان، يف سبقوهم الذين األدباء هؤالء
بما ضنوا ثم والحب، اإلعجاب من الناس يملكه ما واحتكروا الصيت، وبعد بالشهرة
وكان يسري، جزء عن الناهض للشباب منه ينزلوا ولم رشكة، فيه يقبلوا فلم به ظفروا
أْن بالشباب يسمون الذين األدباء هؤالء عىل بالشيوخ يسمون الذين األدباء هؤالء حق
النقد، عن اإلنتاج إىل وانرصافهم يكتبون، عما وإعراضهم عنهم صمتهم لهم يشكروا
وأتاحت يظهروا، أْن لهم هيأت التي الخصال هي واالنرصاف واإلعراض الصمت فهذا
األدباء هؤالء ولكن الناس، من ويرىضعنهم يقرؤهم من بني لهم ومكنت يعرفوا، أْن لهم
ونفوًرا، بغًضا وإال وعقوًقا، جحوًدا إال الشباب هؤالء من يلقوا لم بالشيوخ يسمون الذين
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من له أهل هم بما عليهم وبخل لهم، حسد عنهم األدباء سكوت أنَّ الشباب ظن فقد
إال الحساد جزاء وما البخل، عىل يالموا أْن إال البخالء جزاء وما الحديث، وحسن الشهرة
تقصمهم شعواء حربًا منافسيهم يصلوا أْن إال املنافسني جزاء وما الحسد، عىل يعابوا أْن
شواهني صارت أنها الزرازير ظنت وكذلك أحاديث، وتجعلهم هدًما، وتهدمهم قصًما،
تنتفخ فأخذت ثوًرا، تكون أْن الضفدع أرادت وكذلك — القديم الشاعر يقول كما —
كالٍم يف املحنقون هؤالء اندفع وكذلك — األساطري تقول كما — انفجرت حتى وتنتفخ
وكادوا سخيًفا، عناءً الناس وكلفوا سخيًفا، عناءً أنفسهم فكلفوا له، حد ال وهذيان كثري

… الناس وعىل أنفسهم عىل الحياة يفسدون
غريي، أحًدا ألوم أْن قبل نفيس وألوم بالشيوخ، يسمون الذين األدباء فألوم أنا أما
املعوج نُقوِّم فيه كنا فيما مضينا أننا فلو الشباب، هؤالء عن واإلعراض النقد إهمال عىل
يسمون الذين لهؤالء أو الشباب، لهؤالء الستقامت اإلصالح، وجوه عىل املفسدين وندل
العريض، االدعاء يفسدها وال الغرور، يشوبها ال صالحة أدبية حياة شبابًا، أنفسهم
األذواق، به ويفسدون األسواق، به يملئون الذي هذا من أقوم أدبي إنتاج لهم ولكان
أْن نستطيع أننا أظن وما ا، حقٍّ ثقيلة نحتملها التي فالتبعة القراء، إىل به ويسيئون
إليه، دفعنا الذي واإلثم فيه، تورطنا الذي الخطأ هذا عن بالرجوع إال منها نخلص
النشاط كان وحني نرضة، غضة األدبية الحياة كانت حني بدأناه، كما النقد واستئناف
والشعراء األدباء إليها يقصد التي هي األدبية اإلجادة كانت وحني منتًجا، خصبًا األدبي
هؤالء بأن فأغتبط أعود أني عىل يفيد، وال ينفع ال الذي والصيت الفارغة، الشهرة دون
وال بها يحفل ال قلة إال ليسوا بالناس، ظنهم وساء بأنفسهم ظنهم ساء الذين الشباب
يزالون ال شبابًا أنفسهم يسمون ممن أو الشباب من يكتبون الذين كثرة وأنَّ لها، يؤبه
بهم، عنايتهم للنقاد ويشكرون بالنقد، وينتفعون الغرور، ويكرهون التواضع، يحبون
من لهم يقدموا لم أْن منهم يغضبون وال لون، دون النقد من لونًا عليهم يفرضون وال

إليه. ظمأ يتحرقون ما الثناء
يكون فقد الرش، يف ال الخري يف أذكرها أْن ومن األسماء، بعض أذكر أْن من بدَّ وال
من يكون وقد فيه، وإمعانهم الفساد إىل ميلهم عليهم نسجل أال باملفسدين الرفق من
ومن فيه، والتفكري إليه بالنظر ينتفعون ما املثل من عليهم نعرض أْن أيًضا بهم الرفق
يف نصطنع ولم بالنقد، ديوانه تناولنا فقد التائه» «مالحنا بالثناء نذكرهم الذين هؤالء
بعض وكان الحق، أنه رأينا ما لصاحبه نقول أْن يف نرتدد ولم إيثاًرا، وال رفًقا النقد هذا
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يقدرون شبابًا، أنفسهم يسمون الذين أدبائنا أخالق من نعرف نكن لم ما يعرفون الذين
أْن علينا وسينكر السخط، أقبح وسيسخط الغضب، أشد سيغضب التائه» «املالح أنَّ
أحاديث عنه إلينا انتهت حتى النقد يقرأ يكد لم الرجل ولكن الحق، كلمة فيه نقول
ويناقشنا أقنعه، ما نقدنا من ويقبل األحاديث، بهذه إلينا يتحدث بنفسه أقبل ثم الرضا،
وال غل صدره يف ليس الناقد، عن األديب ينرصف ما كخري عنا وانرصف يقنعه، لم فيما
الرجال بني تكون أْن يجب التي املودة هي وإنما موجدة، وال لوم نفسه يف وليس حقد،
انحياز وال الهوى، مع فيه ميل ال الذي الخالص بالنقد بعض آلثار بعضهم يعرض حني

الشهوات. إىل فيه
أيرى أدري لست قل أو شيخ، أم هو أشابٌّ أدري فلست أباظة فكري األستاذ أما
أراه أني به يعجبون وللذين جميًعا ولقرائه له فأعرتف أنا أما شيًخا! أم شابٍّا نفسه
يف يقطع لم الشباب مبتدئ شابٍّا وأراه النشاط، موفور الشباب قوي شابٍّا وأراه شابٍّا،
يزال ما واللذات باآلمال اململوءة الرخية الحلوة الحياة فأمد قصاًرا، خطوات إال طريقه
أْن يجب التي املثل خري من فهو وإذن يشتهي، مما أبعد بل يشتهي كما بعيًدا أمامه
قد فالقراء الشيوخ، بني من ال أنفسهم بني من لهم تقدم وأْن األدباء، من للشباب تقدم
وهم أباظة، فكري لألستاذ الباكي» «الضاحك كتاب املايضعن األسبوع يف كتبته ما رأوا
من بطائفٍة األستاذ أخذت قد أني رأوا قد وهم لينًا، وال رفيًقا فيه أكن لم أني رأوا قد
أْن األمر آخر وتمنيت تصويرها، يف املجاملة أصطنع ولم إظهارها، يف أتردد لم العيوب
الرقيق العذب كتابه أباظة فكري لألستاذ أشكر كيف أدري فلست املقبلة، كتبه منها تربأ
خاص بنوٍع يل ويشكر املايض»، األربعاء «حديث يف كتبت ما يل يشكر إيلَّ، أرسله الذي
وينكر إقراره، يرى ما منها ويقر كتابه، يف إظهارها رأيت التي العيوب من أظهرت ما
يسطر أْن األستاذ أراد مما أقوى اإلنكار فكلمة — هللا أستغفر — إنكاره يرى ما منها
صور مما وأشد أقوى الحقائق أنَّ وإىل يبالغ، ولم يرسف لم أنه إىل نبهني حني كتابه يف
الصورة يتجاوزان ال ومبالغته فإرسافه بالغ، أو أرسف قد كان إْن أنه وإىل كتابه، يف

إرساف. أو مبالغٍة من بأس عليها فليس وحقيقتها، الوقائع جوهر فأما والشكل،
عليهم، يعرض أْن خليق األدباء لشباب أباظة فكري األستاذ يقدمه الذي املثل هذا
أْن إىل حاجٍة يف منهم فكثري وتقديرهم، تفكريهم من له أهل هو بما يظفر أْن وخليق
بيشء، لهم مدينني ليسوا النقاد أنَّ يعلموا أْن وإىل الذوق، وحسن التواضع منه يتعلموا
أال خليقون الحقيقة بهذه يؤمنون ال الذين وأنَّ يشء، بكل للنقاد مدينون هم وأنهم
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وإنما لهًوا، وال لعبًا األدبية الحياة فليست غمارها، يخوضوا وال األدبية للحياة يعرضوا
ال عارض، يشء حالوته فإنما حال وإذا األحيان، أكثر يف مر والجد الجد، كل جد هي
أكرب أني ولوال ومقياًسا، أصًال األدبية لسريته يتخذه أْن وال األديب، فيه يطمع أْن ينبغي
الذين الشباب لهؤالء كتابه لنرشت منه، األستاذ عىل وأشفق أباظة فكري األستاذ تواضع
يقرأ كيف لعرفوا إذن هو، كما فنَّهم يروا أْن عن الغرور ويرصفهم أنفسهم تفتنهم

األدباء. عند بالؤهم للنقاد يعرف وكيف النقد،
حال، كل عىل أذكره ولكني بعد، له أعرض لم كنت وإْن ذكره من بدَّ ال آخر وأديب
األربعاء، حديث بعض يف لشعره أعرض أْن أريد أني بلغه فقد شادي، أبو الدكتور وهو
أنه نفسه عىل مسجًال بالشكر النقد يسبق إيلَّ وكتب دواوينه، بعض إيلَّ وأرسل فتفضل
غري أو له مرضيًا النقد هذا يكن ومهما اآلراء، من عنه يتكشف مهما النقد لهذا شاكر
بني يكون أْن يجب عهد هذا أيًضا، الشبان به ينتفع أْن خليق هذا حسن، هذا مرض،
ال مخلصني، ينقدوا أْن النقاد وعىل مخلصني، ينتجوا أْن املنتجني عىل والنقاد؛ املنتجني
من ال حق هو حيث من الحق وابتغاء واإلخالص، الصدق إال هذا يف بينهم الصلة ينظم

هؤالء. يرس ال أو يرسُّ إنه حيث
أرسار يستكشف أْن يريد أنه زعم أديب لكاتب فصًال األسبوع»، «مجلة نرشت وقد
وال تريض ال األرسار هذه وأنَّ األيام، هذه يف أثريت التي العنيفة األدبية الحركة هذه
يكون ما قوامها أشياء هي وإنما لألدب، أو للنقد خالصة ليست وأنها األدباء، ترشف
وحقد، ضغينة ومن وحسد تنافس من بالشيوخ، يسمون الذين أو الشيوخ األدباء بني
الكاتب أوفق أدري ولست مذهب، كل األديب الكاتب فيها ذهب التي األوهام هذه آخر إىل
أخطأه، أنه الظن وأكرب أخطأه، أم واملازني، العقاد األستاذين عن تحدث حني للحق
حني للصواب يوفق لم أنه هو فيه يشك أْن األديب للكاتب أحب وال فيه شك ال الذي ولكن
عن الناس أبعد أني يشهد فاهلل حقد، أو ضغينة أو بمنافسة أكتب فيما أتأثر أني بي ظن
الكتب من لكتاٍب أعرض أْن أستطيع ال وأني الخصال، هذه عن وأنآهم املؤثرات، هذه
أني من يستوثق أْن اإلنسان يستطيع ما بمقدار أستوثق أْن قبل الدواوين من ديواٍن أو
من الديوان أو الكتاب صاحب وبني بيني يكون أْن يمكن ما كل ظهري وراء طرحت قد
يف أفكر وال غريهما، أبتغي ال الديوان إىل أو الكتاب إىل وقصدت والرش، الخري صالت
ما هذا أحاول أني هو أحققه الذي ولكن أريد، ملا هذا من أوفق أني أزعم ولست غريهما،
حني إيلَّ باإلساءة ويتربع الخطأ، كل يخطئ األديب والكاتب سبيًال، محاولته إىل وجدت
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ولكن خبيث، أم أنا أطيٌب أدري فلست الطيبة، من أظهر ما رغم عىل خبيث أني يظن
فيما سبيًال أتخذه وال الخبث أحب ال أني هو عيلَّ، ينكره أْن للكاتب أحب وال أعرفه الذي
حتى ظنه، األديب الكاتب فليحسن األدباء، آثار فيها أنقد التي الفصول هذه من أكتب
نقدهم، إىل سبيًال الخبث واتخذت سوءًا، بهم أردت قد أني عىل البينة وألصحابه له تقوم
ولكنه الناس، بعض من التجني يحسن وقد متجنون، فهم البينة هذه تقوم أْن قبل أما

األدباء. من يحسن ال

أشد آسف الذي الحديث، هذا آخر يف له أعرض أْن أريد األدباء أخالق من آخر وفصل
كان ما التي األشياء هذه إىل والدواوين الكتب من يدي بني عما رصفته ألني األسف؛
األدباء أخالق من اآلخر الفصل وهذا للحديث، موضوًعا نجعلها أْن إىل نحتاج أْن ينبغي
الناس من كثريًا أنَّ أظن ما خالٍف، من وبيني الرسالة بني أسبوع منذ ظهر الذي هذا هو
األدباء أخالق أنَّ ليعلموا عرًضا عليهم أعرضه ذلك مع وأنا عنده، وقفوا أو له فطنوا قد
والشباب، الشيوخ بني يقع ال اآلن والخالف التقويم، من قليل غري يشء إىل حاجٍة يف
من كان ما يعرفون فالقراء شيوًخا، يسمونهم من بني أو الشيوخ، بني يقع هو وإنما
يوم، ذات «الوادي» يف نرشت القصة هذه أنَّ يذكرون وهم الحكيم، توفيق األستاذ قصة
يف األشياء وأقر األمر، أصلح بما الحكيم توفيق األستاذ عليها رد حتى يومان يمِض لم ثم
الخصومة هذه أنَّ أنكر ولست عليه، كانت ما خري إىل وبيني بينه الصالت ورد نصابها،
تصورها بأن خليقة األدباء، بعناية خليقة األدب عىل صداقتهما تقوم صديقني بني
أيًضا فيه أشك ال الذي ولكن ا، حقٍّ وال قصًدا ذلك يف تتجاوز ال تحب كما لقرائها الرسالة
فهما الحق، بعض «الرسالة» عىل الخصومة هذه بينهما وقعت اللذين للصديقني أنَّ هو
عىل أقاموها الذين للرسالة املؤسسني من وأحدهما األوقات، من وقٍت يف الرسالة كتاب من
— األدبية الصحف بني طريقها تشق أْن وعىل الخطوب، مقاومة عىل وأعانوها أعناقهم،
الرسالة تعرض أْن هو حق، من الرسالة عىل الصديقني لهذين ما وأيرس — يقولون كما
بينهما األمر ترد وال صافيًا، تكدر وال صالًحا تفسد ال طريق من بينهما الخصومة لهذه

الوفاق. إىل انتهى قد كان أْن بعد الخالف إىل
إليهما تتحدث أْن بعد الخصومة هذه تنرش أْن حق من الرسالة عىل لهما ما وأيرس
نقلت وإنما أحدهما، إىل وال إليهما تتحدث لم الرسالة ولكن النرش، هذا يف أحدهما إىل أو
أنها صدورها قبل الصحف يف أعلنت بل نقلته، أنها إىل تُِرشْ ولم كتبته الذي الفصل
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تبني أْن تعودت أنها مع للقراء عنوانه تبني لم حسني، طه للدكتور ممتًعا فصًال تنرش
أني وقرائها الرسالة عىل أخفي ولست الكتاب، من غريه أو هو فيها يكتب ما عنوان
أرقب ساعات ولبثت الدهش، أعظم ودهشت العجب، أشد عجبت اإلعالن هذا رأيت ملا
شيئًا للرسالة أكتب لم أني أعلم كنت فقد كتبته، الذي املمتع الفصل هذا ألعرف الرسالة
غري عن كتبته الذي املمتع الفصل هذا التمست الرسالة إيلَّ وصلت فلما األسبوع، ذلك يف
إىل مشرية غري تنرشه وبيني، الحكيم توفيق األستاذ بني الخصومة قصة هو فإذا علم،

إليها. أرسلته كأني أو لها، كتبته قد كأني مصدره،
من بينها يكن مهما الصحف بني املجاملة من ينبغي فيما الرسالة تقصري دع
من ينبغي وفيما األصدقاء، بني املجاملة من ينبغي فيما الرسالة تقصري عند وقف سبيل،
والواقع األمور، بينهم صلحت الذين بني اإلفساد يف ال املختصمني بني اإلصالح يف الجد
القصة هذه قرءوا قد الوادي، يقرءون وال الرسالة يقرءون قوًما أنَّ هو فيه شك ال الذي
من منهم ذلك يف وكلمني فسد، قد وبيني الحكيم توفيق األستاذ بني األمر أنَّ فاستيقنوا
الناس بني والسعي املودة آداب أيرس وكان إيلَّ، كتب من منهم ذلك يف إيلَّ وكتب كلمني،
الناس ليعلم بد؛ نرشها من يكن لم إذا كاملة القصة تنرش أْن الرسالة عىل يقيض بالخري
بل الوفاق، إىل عدنا ولكننا اختلفنا وأننا بيننا، استقر قد الصلح ولكن اختصمنا، أننا
هذا نرشت وأني يقنعني، لم رده أنَّ ظن نفسه الحكيم توفيق األستاذ أنَّ هذا من أكثر
الرسالة تعلم يشء وهذا الرسالة، يف نرشه فأعدت مقايل إىل عمدت ثم عليه، ألسجله الرد
تدفع أو إليه، تدفعني أْن لها ينبغي وال سريتي، يالئم وال أخالقي، يالئم ال أنه العلم حق
أنها يظهر عتاب، كلمة الوادي يف فكتبت هذا الرسالة مسلك رأيت بي، يظنوه أْن الناس
ا، جدٍّ قصرية بكلمٍة الرسالة من األخري العدد يف عيلَّ يرد فهو «الزيات»، صديقي أغضبت
لو أنه وأظن البأس، شديد قويٍّا كان وإْن حملها يستطيع ال أنه أظن ا جدٍّ ثقيلة ولكنها
اإليجاز، وخلبه السجع، فتنه أديب ولكنه كتابتها، يف ألشفق معانيها، وتدبر فيها فكر
فالزيات االندفاع، عاقبة يتدبر ولم واندفع موضعها، الخطو قبل لرجله يقدر ولم فخطا
العظيم، هللا أستغفر األصدقاء، وتسامح الويف، ووفاء الحيي، حياء أستغل بأني يتهمني
أقدمت أني أحس لم الذي االستغالل، هذا من وتسامحه ووفاءه الزيات حياء وأستغفر
من بد يكن لم وإذا خاصة، الزيات إىل بالقياس عليه أقدمت وأني األيام، من يوٍم يف عليه
أْن بل فحسب، متسامًحا وفيٍّا حييٍّا الزيات يكون أال أرجو فإني واملستغلني، االستغالل

أيًضا. أمينًا صادًقا مخلًصا يكون
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عليه وألح أسأله وأنا املستغلون؟ يكون وأين االستغالل، يكون أين أسأله فأنا وإذن
استغللت متى الغموض؛ وال اللبس، وال الشك، تحتمل ال رصاحة يف يل يبني أْن السؤال يف
نفيس وأحمل أطيق، ال وما أطيق ما نفيس أكلف كنت أحني وتسامحه؟ ووفاءه حياءه
كنت حني أم الرسالة، عن الناس وألريض ألرضيه أحتمل؛ ال وما أحتمل ما الجهد من
لم الراحة من يشءٍ يف وطمعت الليل كان إذا حتى الخاص، عميل يف كله النهار أجدُّ
الكتب؛ لها أترجم أو الفصول، لها أكتب للرسالة فرغت وإنما فيها، أفكر ولم بها أظفر
وألن أترجم، أو أكتب أْن عىل يريدني الزيات وألن يرتجم، أو يكتب ما إىل حاجٍة يف ألنها
كنت حني أم مكتوب، أو مرتجم أثر فيها يل وليس الرسالة تظهر أْن يريدون ال األصدقاء
مني ينتظر الزيات ولكن وأسرتيح، ألتغدى الظهر بعد وأعود الخاص، عميل من أفرغ
فال السادسة، الساعة آخر أو الخامسة الساعة آخر إليه يصل أْن يجب للرسالة فصًال
هذا يف أكنت الزيات؟ ويرىض الرسالة ترىض حتى الكتابة يف ألميض إال الغداء من أفرغ
كان أم الصديق، الزيات وتسامح الويف، الزيات وفاء أو الحيي، الزيات حياء أستغل كله
وال اسمي، يحمل ال آخر شخًصا الصديق وتسامح الويف ووفاء الحيي حياء يستغل الذي
أخالقهم إليه تحتاج ما أشد فما األدباء! عن هللا عفا الخصال؟ من به أتصف بما يتصف
يف فترسف أحيانًا تجمح فهي الكبح، من أقالمهم إليه تحتاج ما أشد وما التقويم، من

الجموح!
وأخو الصبا صديق وهو الزيات، يثريها التي األخرية الخصومة هذه فإن بعد، أما
الناس بني الصلة فيه فسدت الذي العهد هذا يف التفكري إىل تدعو أْن خليقة الشباب،
وال وقاًرا، إلخالص يرجون وال ا، حقٍّ لصديق يعرفون وال حرمة، ملودة يرعون ما حتى
ليس بما الناس وتتهم الصواب، غري يف وتتورط الحق، غري تقول أْن عن أنفسهم يرفعون
ومجراه السمع يف وقعه يحسن واإليجاز يستقيم، السجع ألن إال ليشءٍ ال عيب، من فيهم
وإنَّ إيجاز، من وأنفس سجعة، من أغىل تكون أْن يجب األصدقاء مودة إنَّ اللسان، عىل
حني إليه الرش يَُردَّ أال يف ورغبته الحق، غري يقول أال عىل وحرصه لنفسه، الرجل احرتام
مما يعتذر أْن وإىل كتب، فيما يفكر أْن إىل الزيات يدعو أْن خليق ذلك كل عنه، يصدر
يعرف حتى صلة، من وبيني الرسالة بني ما يقطع أْن خليق حال كل عىل وهو قال،
يؤدوه أْن يجب ا حقٍّ عليهم لصديقهم أنَّ الرسالة بتأسيس معنا نهضوا الذين أصدقاؤنا

إليه.
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املعلوف فوزي اللبناني للشاعر الريح بساط عىل

الحديث العربي الشعر حياة يف له لكان عمر، قد ولو الثالثني، يتجاوز لم شابٍّا قىض
الشعراء من وكثري مكان، أي مكان املحدثني الشعراء بني له ولكان شأن، أي شأن
يطبع من ومنهم البقاء، طويلة باقية آثاًرا فيها يرتكون ولكنهم رساًعا، باألرض يمرون
يتأثر وال الشعر، بقي ما يبقى الشعر يف مذهبًا ينشئ من ومنهم الخاص، بطابعه جيله
الشعراء، هؤالء من تمام» «أبو وكان األيام، وتتابع العهد، وتباعد الظروف، باختالف
الذواء يجد لن حدائق األرض يف غرس ولكنه السحاب، يمر كما رسيًعا، مرٍّا باألرض مر
رسيًعا، مرٍّا باألرض مر الشعراء، هؤالء من شينيه» «أندريه وكان سبيًال، إليها والذبول
ولكن كاملة، رسالته يبلغ وملا اختطاًفا الفرنسية الثورة واختطفته السحاب، يمر كما
غناء. الفرنيس الشعر يف دام ما ينساه لن أنه ويظهر بعد، غناءه ينَس لم الفرنيس الشعر
شينيه، أندريه إىل يقاس أو تمام، بأبي يشبه أْن عن البعد كل بعيد املعلوف وفوزي
عنه ويتحدث فيهما، فكر إذا فيه ويفكر معهما، يذكر أْن من القرب كل قريب ولكنه
الحلوة الهادئة، النسمة تمر كما رسيًعا، مرٍّا باألرض مر عنهما، تحدثوا إذا املتحدثون
حياة فيه كثريًا، خصبًا وعذوبتها دعتها وعىل وحالوتها هدوئها عىل تحمل التي الوديعة،
تميض ثم تحمل، ما فتُلقي العقول، لتفكري مادة وفيه للقلوب، شفاء وفيه للنفوس،
مر إنه قل: أو إليه، يذهب من يرجع ال الذي العالم هذا إىل وادعة، هادئة طريقها يف
ال حيث إىل فمىض املوسيقى، لحن يمر كما أو الغناء، نغمة تمر كما مرسًعا باألرض
أني أعرف ال مًعا، محرًقا الذًعا حلًوا فيها يرتدد صدى النفوس يف ترك ولكنه أحد، يعلم
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الريح» «بساط عىل قصيدته قرأت حني الشاب، الشاعر بهذا تأثرت كما بشاعر تأثرت
فوجدت اليوم قرأتها ثم إشفاًقا، قلبي لها وأشفق اهتزاًزا، نفيس لها فاهتزت أمس،
سأقرؤها أني إال أرى وما أمس، وجدت مما أكثر أو أمس، وجدت ما مثل لقراءتها
الجيد الشعر يقرأ حني األديب يحبها التي املرة اللذة هذه قراءتها يف وسأجد وأقرؤها،
مقطوعات أعوام منذ قرأت حني مرة، األثر هذا وجدت أني أذكر بل الجميل، الرائع
للدفاع وتطوع فرنسا، أحب أمريكي لشاب «االلسرتاسيون» نرشتها الفرنيس الشعر من
يدافع كان التي األرض تلك بجمال الحلو الفرنيس شعره يف وتغنى الحرب، أثناء عنها
فرنسا كروم تؤتيه ما خري وتؤتي الَكْرم، من فرنسا يف ينبت ما خري تنبت والتي عنها،
جسمه أنَّ يقدر وكان سيموت، أنه يحس الشاب األمريكي الشاعر ذلك وكان الخمر، من
الثرى ذلك سينبته ما وسيغذو «شمبانيا»، إقليم الفرنيس، اإلقليم ذلك بثرى سيمتزج
فيمزج الزمان يسبق وكان الخمر، من الكروم تلك ستؤتيه فيما وسيشيع الَكْرم، من
النشوة من الفرنسيون سيلقاه بما نفسه فيمزج الزمان يسبق وكان بالفرنسيني، نفسه

النبيذ. من «شمبانيا» ثرى سيؤتيه ما يرشبون حني والرسور، البهجة ومن والفرح،
اللذة كهذه الذعة، حزينة لذة لنغمته فأجد الالذع، الحزين الغناء هذا أقرأ وكنت
الشاب، اللبناني الشاعر ذلك قصيدة قرأت حني اليوم ووجدتها أمس، وجدتها التي
كان حني الحزين أبيه من اسمه سمعت أني إال شيئًا الشاعر هذا أمر من أعرف ولست
الشعر درس يف أخذت حني األيام، هذه يف املحدثون عنه حدثني ثم الشتاء، أثناء مرص يف
الطويلة املقدمة هذه قرأت ثم هذه، قصيدته بعضاألصدقاء إيلَّ حمل ثم الحديث، العربي
أقرأ وأخذت كله، هذا عن أعرضت ثم املسترشقني، بعض يديها بني قدمها التي الغريبة،

بالبقاء! خليقة موسيقى وأي رائع، فن وأي عذب، روح فأي نفسها، القصيدة
الشعر. من أخرى مجموعات الشاعر لهذا إنَّ الناس: يل وقال املقدمة، يف قرأت وقد
الذين عىل الواجب من بل الخري من فإن فيها، للنظر أو لقراءتها أوفق أْن أرجو وأنا
لريوا دقيًقا؛ مفصًال درًسا الفتى هذا شاعرية يدرسوا أْن الحديث، العربي بالشعر يُْعنَْوَن
اإلجادة من العظيم الخطر هذا إىل بصاحبها انتهت وكيف تطورت، وكيف نشأت كيف
والحزن، الحب عواطف نفيس يف تثري التي العواطف هذه أكبح أْن من بدَّ وال واإلتقان،
يتأثر ال الذي الناقد حديث القصيدة هذه عن أتحدث أْن أستطيع ال واإلشفاق، والرحمة
وكلها حزن، كلها القصيدة ذلك؟ إىل السبيل كيف ولكن بمقدار، إال وامليول بالعواطف
أمر من إيلَّ انتهى الذي القليل واليشء ذلك إىل السبيل كيف بل العواطف، لهذه إثارة
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هذه حيث لبنان، يف الفتى هذا نشأ فقد للعواطف، إثارة وكله حزن، كله الشاب، هذا
دعٍة من أهلها عىل تفيض بما ونعجب بها، ونكلف ونكربها نحبها التي الرائعة الطبيعة
تأثر وكلها شعر، كلها حدة املزاج يف ويبعث الطبع، ويصفي النفس، يقوِّم وكرم وشدة،
إىل — وطنه أبناء يهاجر كما — هاجر حتى الشباب يبلغ الفتى هذا يكد ولم بالجمال،
ولكنها سهلة، الحياة حيث الجنوبية أمريكا يف هناك األرض، أطراف من بعيد طرٍف
القلب تفسد التي املادية إىل تدفع ال ولكنها عاملة، الحياة وحيث نشاط، من تخلو ال
الذي الحنني ومزاجها والذكرى، األمل قوامها عيشة املهاجرون يعيش وحيث والذوق،
ال الذي األمل أبواب والسوري اللبناني أمام تتفتح حيث هناك والذكرى، األمل بني يؤلف
لحظات من لحظة يف ينىس أْن والسوري اللبناني يستطيع ال حيث ولكن أيًضا، له حدَّ
وقوًما صغاًرا، وإخوة وأبًا ا أمٍّ لبنان يف له وأنَّ سوريا، ابن أو لبنان، ابن أنه حياته
ويبعثون السفن، إليه تحملها الرسائل ويبعثون الخري، له ويرجون الخري، منه ينتظرون
أرشقت إذا ويذكرهم الشمس، أرشقت إذا يذكرونه الريح، إليه تحملها وآمالهم نفوسهم
ويناجيهم األحالم، يف يناجونه الليل، أقبل إذا ويذكرهم الليل، أقبل إذا يذكرونه الشمس،
يف كان وإْن األوىل، بداوته إىل ترده خالصة، عربية حياة له فتتكون األحالم، يف أيًضا هو
بها ورجعت حللتها إذا العربي حياة وهل الحضارة، تكون ما كأحدث حضارة كلها بيئة

البيت: هذا يخترصه حنني إال األوىل أصولها إىل

ح��زام اب��ن ب��ك��ى ك��م��ا ال��دي��ار ن��ب��ك��ي ل��ع��ل��ن��ا ال��ق��دي��م ال��ط��ل��ل ع��ل��ى ُع��وَج��ا

البيتان: هذان يخترصه أو

ل��م��خ��ت��ل��ف��ان وإي��اه��ا وإن��ي ال��ه��وى ام��ي وُق��دَّ خ��ل��ف��ي ن��اق��ت��ي ه��َوى
ل��ق��ض��ان��ي األس��ى ل��وال ال��ذي وأخ��ف��ي ص��ب��اب��ة م��ن ب��ه��ا م��ا ف��ت��ب��دي ت��ح��ن

تكلم، إْن كالمه به ويفيض سكت، إْن نفسه به تفيض حنني كلها العربي حياة
الوقوف تحليل يف اآلداب مؤرخو يقوله ما ودع الشعراء، من كان إْن شعره به ويفيض
واملنازل، العصور اختالف عىل الشعر، أول يف األحباب وتذكر الديار، وبكاء األطالل، عىل

تقويًما. فقوَّمها العربي بنفس امتزج الذي الحنني هذا إال علة كله لهذا فليس

753



األربعاء حديث

والذكرى األمل بني الشاب هذا ومات والحنني، والذكرى األمل بني الشاب هذا عاش
لهما مصدر ال محرًقا، وحزنًا مهلًكا، يأًسا هذه قصيدته يف الشاب هذا وتغنى والحنني،

والحنني: والذكرى األمل إال

ص��ن��ع��ا ب��ن��ف��س��ه م��اذا زح ال��ن��ا ال��ب��ل��د ف��ي ل��ل��غ��ري��ب وارح��م��ت��ا
ان��ت��ف��ع��ا وال ب��ع��ده م��ن ب��ال��ع��ي��ش ان��ت��ف��ع��وا ف��م��ا أح��ب��ابَ��ه ف��ارق

قصرية يرسها، يف رائعة ولكنها يسرية، قصة عنها أتحدث أْن أريد التي والقصيدة
ال جمالها ألن التلخيص؛ تحتمل ال ولكنها سهل، تلخيصها قرصها، عىل بارعة ولكنها
من يأتي وإنما خالصتها، من يأتي ال وهو تفصيلها، من يأتي وإنما جملتها، من يأتي
فالشاعر جميًال، عرًضا فيه وعرضت تبسيًطا، الخالصة هذه به بسطت الذي الرشح هذا
أوحت التي الفكرة هي هذه يشء، كل هذا األرض، هبط ثم دقائق، الجو يف طار قد
عنها صدر الذي الوحي يف انظر ولكن للناس، يخطر ما أيرس من فكرة إليه، القصيدة
الجو، بها صعد التي الطيارة وصف يف يطل لم الشاعر أنَّ والغريب ا، حقٍّ رائًعا فسرتاه
كان ولعله جديد، بأنه يوصف أْن يمكن بيشءٍ فيه يأِت ولم الوصف، هذا يف يغرب ولم
القصيدة جمال ولكن الخيل، تحث جنٍّا الطيارة صدر يف أنَّ إليه خيل حني بدويٍّا، عربيٍّا
باإلنسان يرقى الذي الساذج الفلسفي الخيال هذا من يأتي وإنما الوصف، من يأتي ال
احتمال وال تكلٍف، غري يف العليا روحيته إىل ابتكار فيها ليس قديمة، مألوفة فلسفة يف

الطويل. التصعيد يف لجهد
تأليًفا واألناشيد األقسام هذه بني وألف أناشيد، ورتبت أقساًما القصيدة قسمت وقد
قوية حياة الوحدة هذه يف وبُثَّْت التنسيق، بديعة منسقة وحدة يكون منطقيٍّا طبيعيٍّا
والحركات الحياة هذه بني بثت ثم القوة، من الحياة هذه يف ما تالئم وحركات ا، جدٍّ
من نفسه يحطم ما عىل الوادع الهادئ الشاعر روح تصور مؤثرة وديعة هادئة نجوى
الهواء، يف ملًكا فجعله قصته، علينا سيقص الذي الشاعر بتصوير قصيدته بدأ اليأس،
ونالحظ ابتدأ، كيف فانظر األوىل، الثالث األناشيد يف العبد وجسمه الحر، روحه وصف ثم
طول فيه يغري لم لقصيدته، الشعر أوزان من الخفيف البحر اختار أنه يشء كل قبل
نوًعا أنشودة كل من األول البيت يف والتزم األناشيد، بتغيري القوايف غري ولكنه القصيدة،
شطري بني يقحم قل أو فيضيف ا، خاصٍّ موسيقيٍّا وجماًال ظرًفا له يهب املوسيقى، من
يضيف ثم مستفعلن»، «فاعالنن هما الخفيف، البحر مقاطع من مقطعنْيِ البيت هذا
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األنشودة موسيقى ويضمان املعنى فيتمان الثاني، الشطر هذا بعد املقطعني هذين نفس
األوىل: أنشودته بدأ كيف فانظر وأروعه، وضع أجمل

غ��ي��وم��ه ف��وق ال��ف��ض��اء ع��ب��اب ف��ي
�ره �س� ن� �وق ف�
�ه �ت� �م� �ج� ون�
ن��س��ي��م��ه ب��ث��غ��ر ال��ه��وى ب��ث ح��ي��ث
�ره �ط� ع� �ل ك�
�ه �ت� ورق�

ب��ج��س��م��ه ال ب��روح��ه ل��ك��ن ـ��ب��دء ال��ـ م��ن��ذ ال��م��ح��ل��ق ال��ش��اع��ر م��وط��ن
وظ��ل��م��ه ال��وج��ود ع��ن ب��ع��ي��ًدا ـ��ه ق��واف��ي��ـ ع��روس ف��ي��ه أن��زل��ت��ه
ح��ك��م��ه م��س��رح األث��ي��ر وق��ل��ب ـ��ر ق��ص��ـ ل��ه ال��س��م��اء ق��ب��ة َم��ِل��ٌك
ح��ل��م��ه ع��رائ��س وأت��ب��اع��ه ر ال��ن��و م��وك��ب��ه ال��ف��ض��اء ف��ي ض��ارب

البيت من الثاني الشطر بهما أحاط اللذين القصريين املقطعني هذين إىل فانظر
ظريًفا. حلًوا تنسيًقا موسيقاه وينسقان لفظه، ويجمالن معناه، يتمان وكيف األول،

واملعاني األلفاظ من مؤلفة كلها، األنشودة يف تنبث التي املوسيقى هذه إىل انظر ثم
التي النابية األصوات كأنها جرأة، يف عليك يعرضها التي الغريبة الصور هذه ومن
وتحبه تتذوقه وإنما أنت، له تفطن وال هو، يريده ألمٍر فرًضا عليك املوسيقي يفرضها
عرًشا، السحاب وأديم قًرصا، السماء قبة اتخذ الذي امللك الشاعر فهذا إليه، وتطمنئ
بل مستحيل؛ ألنه وال ممكن، ألنه ال رائع، َمِلك صولجانًا، والثريا طيلسانًا، الليل ودجى
قد األرض يف غريب امللك وهذا نتبينه، نكاد وال نلمحه نتصوره، وال نتخيله غريب ألنه
إىل فيصعد وحني، حنٍي بني منها يفلت ولكنه عليها، ويعيش فيها ينشأ أْن عىل أكره
بأمر ملكه يف ويترصف السحاب، أديم من عرشه عىل ويجلس السماء، قبة يف قرصه
عبد يشء، لكل عبد هو فإذا نظر السفيل موطنه إىل ُردَّ إذا حتى الخيال، وباسم الخيال،
عبد وقوانني، نظام من يضعون ملا وعبد للناس عبد وحسه، وشعوره، وعقله، لقلبه،
روحه، عليه يعطف حني إال الرق هذا من يخلص ال به، يحيط ما لكل عبد للطبيعة،

الرفيع. ملكه إىل وينقله خياله، جناح عىل فيحمله
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الغريب، ومنها املألوف منها وصور قريبة، ومعاٍن سهلة، ألفاٍظ يف يؤدَّى ذلك كل
العبد، الحر، الشاعر هذا آخر، حينًا غريبة وألنها حينًا، مألوفة ألنها جميلة؛ كلها ولكنها
يف يصعد نفسه رأى النوم، يف ال اليقظة يف ولكن حلم الراعي، امللك، املطلق، املقيد،

الشاعر: وصفها كيف انظر طيارة، عىل السماء

خ��ي��وال ت��ح��ث ص��دره��ا ف��ي ـ��ج��نَّ ال��ـ ك��أن ال��ج��م��اد م��ن ط��ي��ر ه��ي
س��ب��ي��ال ال��س��م��اء إل��ى ف��ش��ق��ت ـ��ه��ا ب��ن��ع��ل��ي��ـ ال��ري��اح ت��ض��رب ح��م��ح��م��ت
ذي��وال ال��س��ح��اب ع��ل��ى وج��رَّت ـ��ن ج��ن��اح��ي��ـ ال��ن��ج��وم إل��ى م��دت ث��م
ق��ل��ي��ال ق��ل��ي��ًال ت��ع��ل��و ح��ي��ن ب��ع��د وع��ام��ت ح��ي��نً��ا األص��ي��ل ف��ي غ��رق��ت
األص��ي��ال م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ع��ن وت��ل��ق��ي ـ��ل ال��ل��ي��ـ ب��ردة دخ��ان��ه��ا م��ن ت��رت��دي
إك��ل��ي��ال رأس��ه��ا ح��ول ع��ق��دت ن��ج��وم ال��ش��رار م��ن وع��ل��ي��ه��ا
وف��ض��وال وروع��ة رع��بً��ا ـ��الك األف��ـ ع��ل��ى وأل��ق��ي ح��ل��ق��ي، َح��لِّ��ق��ي،

ائتمرت ثم له فارتاعت الطري، أحسته حتى الجو يف به ترقى الطيارة هذه تكد فلم
عىل يغري أْن تعود كما الجو، يملك أْن يريد مستعمًرا ظنته ألنها عليه؛ هجمت ثم به،
أليس وطنه! يف أقام إْن االستعمار ينىس أْن الرشقي العربي الشاعر يستطيع وهل األرض،
ويطلب إليها، ويأمن الطري ن يؤمِّ الشاعر ولكن وطنه! عن هاجر إْن االستعمار طريد

فيها. ومن فيها بما متعٌب األرض، يف شقيٌّ فهو والعناء، التعب من الراحة عندها
اإلنسان شقاء فيها صور كيف األلم»، «رمز سماها التي أنشودته إىل انظر ثم
عىل لريفه حني؛ إىل حنٍي من الحياة هذه من يفلت أْن إىل وحاجته حظه، وسوء وتعسه،
تصعد زالت ما والطيارة متصًال، زال ما الحلم ولكن الكربى، الراحة له تتاح حتى نفسه،
املتم القرن يف يعيش عاقل ولكنه صالحها، ثم فأخافها الطري بلغ قد وهو بصاحبها،
يدنو فهو له، حدَّ ال فضاءٍ يف يهيم شاعر نفسه الوقت يف وهو الطيارة ويركب العرشين،
قاًرصا زال ما العلم ألن يبلغها وال الخيال، بقوة منها يدنو يبلغها، ال ولكنه النجوم من
والطيارة به، يهزأ وبعضها منه، يشفق فبعضها النجوم، أحبته وقد إياها، يُبِْلَغه أْن عن
يعرفها، لم حياة حوله من يحس هو وإذا ينقطع، ال متصل والحلم دائًما، به تصعد
ويأتمر تنكره األرواح هي وإذا يسمعها، يكاد وال يتذوقها وأصواتًا يتبينها، ال وأشباًحا
أْن ينبغي ال حيث إىل وسمت الجو، عىل طفت قد تراب من حفنة هو أليس بعضها، به
الشاعر روح ولكن األرض، من بمعدنها تمتزج وأْن أصلها، إىل تَُردَّ أْن فيجب تسمو،
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يقيض الشاعر وإذا به، ويثور ينكره الذي الكون هذا كل عليه ويعطف فيحميه يواتيه
سبيل ال لحظاٍت العليا، واملثل والروح املعاني من الكون يف ما خري مع الريح بساط عىل
ويبدع الشعراء، يذوقه الذي النعيم لحظات هي وإنما توصف، أْن إىل وال تقدر أْن إىل
أْن يريد كان كما صورته يؤدي أْن عن اإلبداع هذا برغم يعجز ثم الشعر، تصويره يف

أحس. وملا رأى ملا مالئمة صافية صادقة تكون
موطن إىل ُردَّ قد هو فإذا الشاعر وينظر األرض، الطيارة وتهبط الحلم ينقطع ثم
كلها، تعًسا الناس حياة يجعل مما شئت وما والذل، واأللم الشقاء حيث إىل وهوى الرق،
الشعر؟ وحي عنه يتلقى الذي هو أليس قلمه، إال معينًا وال معزيًا يجد ال هو وإذا
إىل الخالدة املتصلة شكاته يحمل الذي هو أليس الوحي؟ هذا عنه يسطر الذي هو أليس
يكتبون، ال كانوا حني رواتهم يعدل صديق للشعراء ليس نعم، الخالدة؟ املتصلة األجيال
الذين هؤالء من أحد املحدثني شعراؤنا عرف ما — هللا أستغفر — عرفنا ما األقالم ولوال
أْن ولعلهم عليهم، ويعطفون لهم، فرَيْثون والقرون، القرون تميض أْن بعد سيعرفونهم

القدماء. عند والرضا الرسور نحن نجد كما ويريض، يرس ما عندهم يجدوا
اإلهمال، يستحق واحد بيت فيها فليس كلها، القصيدة لك لنقلت نفيس طاوعت لو
فيها يكون يكاد ال أو فيها فليس باالبتكار، تمتاز ال القصيدة أنَّ من قلته ما اآلن وأعيد
الشعر جمال من تكوَّن الذي الوادع، القوي الحلو الروح بهذا تمتاز وإنما مبتكر، يشء
فيها يزهد وال وتقرأ، تقرأ أْن خليقة كلها فجعلها كلها القصيدة يف وانبثَّ واملوسيقى،
إىل يسرتيح أْن يف الرغبة أشد القارئ يرغب بل يعدها، مهما قراءتها من يمل وال القارئ،
بالحياة ويضيق صدره، يف الحزن ويضطرب نفسه، عىل الهم يثقل حني القصيدة هذه
له ومعينًا الحزن، يف له ومشاطًرا الهم، يف له رشيًكا القصيدة هذه يف يجد ألنه واألحياء؛
جسمه من يتخفف وأْن يقظان، وهو الشاعر مع يحلم أْن يكره ال ألنه ثم الضيق، عىل
وعىل قًرصا، له اتخذها التي السماء قبة يف امللك الشاعر بهذا ويلم وأثقالها، األرض ويدع
العايل العرش هذا ومن الشاهق، القرص هذا ومن عرًشا، له اتخذه الذي السحاب أديم
ولكنها الكربياء، من بريئة نظرة عليها وما عليها ومن األرض، إىل الشاعر مع ينظر
األلفاظ بعض من تخلو القصيدة أنَّ أزعم ولست واإلشفاق، والحب بالرحمة مملوءة
القليلة األلفاظ هذه تكون أين ولكن عنها، وأعرض ها غريَّ لو يحسن الشاعر كان التي

نهاية! وال له حدَّ ال الذي الجمال هذا من النادرة
ولكن الثالثني، يتجاوز يكد لم الذي الشاعر هذا بموت العربي الشعر خرس لقد
ولعل اآلن، إىل يقدره أحسبه ما القصرية الحياة بهذه ربح قد الحديث العربي الشعر
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قربه ووصف قدره، الشاعر لهذا عرف قد املرصيني الشعراء بعض يكون أْن يعزي مما
األستاذ فيه يقول والذي التائه»، «املالح ديوان يف تقرؤه الذي الرائع املؤثر الوصف هذا

املكان. هذا غري يف املنشورة شاعر» «قرب قصيدته طه محمود عيل
هي إنما القصيدة هذه أنَّ من نفسه الشاعر سجله ما هنا نسجل أْن الحق ومن
التي القصيدة هذه من شيئًا سمع أْن بعد الشاعر قالها فقد املعلوف، فوزي وحي من

اآلن. عنها إليك تحدثت
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الوفا أبي ملحمود محرتقة أنفاس النظم: يف

ألني األسف؛ أشد آسف وأنا شعًرا، املثقفني من غريه وجماعة رصوف فؤاد صديقنا يراه
إىل وأعلنه ذلك أقول أْن إىل مضطر ألني أيًضا؛ األسف أشد وآسف نظًما، إال أراه ال
ولكن الديوان، لهذا أعرض أال آلثرت سجيتها عىل نفيس أرسلت ولو الحديث، هذا قراء
نتحدث حني نصدقهم أْن علينا وللقراء الثقال، وتكاليفه حقوقه علينا وللنقد أصنع ماذا
واللني العنف، عىل الرفق أوثر أني يعلم وهللا الكالم، أنواع من عليهم ينرش فيما إليهم
الحق، إليهما يدعو حني والعنف الشدة يف أتردد ال أني أيًضا يعلم هللا ولكن الشدة، عىل

اإلنصاف. ويقتضيهما
عىل نقسو أعوام منذ كنا أنا أالحظ حني العميق الحزن من بيشءٍ ألشعر وإني
وننازعهما الجدال، أشد يقوالن كانا فيما نجادلهما — هللا رحمهما — وشوقي حافظ
ذلك يف نكن ولم باإلتقان، لهما نعرتف وال باإلجادة لهما نسلم نكاد ال النزاع، أشد فيه
شعرائنا من نكتفي وال حقه، األعىل الفني للمثل نؤدي كنا وإنما مخطئني، وال مرسفني
الغرور ويحملهم الُعْجب، أمرهم عليهم يُفسد أْن لهم نرىض وال به، يكتفون كانوا بما
وأصبح يسريًا، الرضا أصبح فقد اآلن أما أعوام، منذ كذلك كنا القصور، أو التقصري عىل
من سفر أو مجلد يف مطبوع يشء وكل نثًرا، مرسل كالم وكل شعًرا، منظوم كالم كل
الذنوب من وذنبًا اآلثام، من إثًما له اإلنكار أو ذلك يف الجدال وأصبح أدبًا، األسفار
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بك يحسن حني والغلو وبالقسوة آخر، حينًا وباملنافسة حينًا بالحسد يوصف العظام،
والشكوك. الريب مظان عن األدباء عند وترتفع الرأي، فيك ويصدق الظن،

يف منه أكثر األيام هذه يف والُكتَّاب الشعراء مع تشددنا يكون أْن خليقني وكنا
األعىل املثل وأنَّ نهبط، وال نرقى وأننا نتأخر، وال نتقدم أننا فاملفروض املاضية، األعوام
والرقي، الحضارة من الناس حظ يعظم ما بمقدار ويبعد ويعظم يرقى يشء، كل يف
كاد أو أفسده، حتى الفني الذوق أصاب الذي الضعف لهذا العلة نلتمس أْن من بدَّ وال
هذا إىل دفعتنا التي األسباب من شيئًا الفصل هذا غري يف ذكرت وقد ا، تامٍّ إفساًدا يفسده
األدباء، من جيل فنشأ إعراًضا، عنه وأعرضنا إهماًال، النقد أهملنا قد إنا وقلت: الضعف،
ينتهي ثم يجيدون، أنهم إليهم فيخيل النقد، بمراقبة يشعرون وال وينظمون يكتبون

البغيض. الغرور من يشءٍ إىل بهم األمر
عنها؛ نعرض أو نهملها، أْن املمكن من يبَق لم الضعف لهذا أخرى علة هناك ولكن
عىل السياسة حرص وهي جميًعا، والخلق والذوق الفن عىل ا حقٍّ الخطر شديدة ألنها
أْن الكره أشد أكره كنت وإْن الشك، تقبل ال التي األشياء ومن واألدباء، األدب استغالل
األدب أنَّ أحس قد فيه نعيش الذي السيايس العهد هذا أنَّ فيها، أطيل أو لها أعرض
ومرآة، صورة له يكون أْن ألدبهم يرضون وال إليه، يميلون ال املعروفني واألدباء املعروف
وأنفق ذلك يف فجد وشعراء، شعر له يكون وأْن وأدباء، أدب له يكون أْن ذلك مع وأراد
وجماعات الصحف يف تذاع وأنباء تلتقي، وأهواء تظهر، ميول وإذا قليل، غري جهًدا
قبل، من تسمع كانت وما ترتفع، كثرية وأصوات تلقى، ومحارضات تنظم، وأندية تؤلف،
إليهم، ويتقرب الناس من يدنو أخذ قد جديد، بأنه يوصف أدب أو جديد، أدب وإذا
من يبلغ أْن عن ويعجز يريد، ما بعضهم من فيبلغ امللق، أسباب من بألوان ويتملقهم
أو أدباء أنفسهم يسمون الذين الناس من كثري لظل الظاهرة هذه ولوال شيئًا، أكثرهم
والهزل، الجد فنون من السياسية املحنة هذه قبل يشغلهم كان بما مشغولني شعراء،
أذكر ولست الوفا، أبا أعرف ال بأني أعرتف وأنا الحياة، كسب يف االضطراب وألوان
من سمعت ولعيل اليوم، قبل شعًرا له قرأت أني أذكر ولست أره، لم أم اليوم قبل أرأيته
ثائرة حني منذ ثارت ثم فيه، أفكر ولم سمعت ما عند أقف فلم البيتني، أو البيت نظمه
آخرون قوم وله عليه، ويعطفون يحبونه أصدقاء له الوفا، أبا يسمى مجدد شاعر عن
كنت كثريًا، شيئًا وهؤالء أولئك أنباء من تنرش الصحف وأخذت به، ويعجبون يكربون
حتى ويتسع األمر يعظم ثم آخر، حينًا ومنكًرا حينًا، حائًرا بعضه عند وأقف به أسمع
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إىل يهبط األدب أو األدب، إىل يرقى باشا صدقي وإذا الوزراء، مجلس رياسة إىل يصل
من ننكر فال األطباء، ليلقى باريس إىل سافر قد الوفا أبا أنَّ نسمع ثم باشا، صدقي
يف لالستشفاء الرحلة هذه حول ثارت التي املتكلفة الضجة هذه ننكر ولكنا شيئًا، ذلك

باريس.
إذا حتى املحدثني، واألدباء الحديث األدب أمور من أدع كنت فيما كله هذا أدع ثم
هذا منها كثرية، دواوين يديَّ بني رأيت األدباء هؤالء ويف األدب، هذا يف التفكري إىل عدت
ما أفهم وال أسيغه، وال العنوان، فأنكر املحرتقة، باألنفاس يسمى الذي الصغري الديوان
الناظم سمى قد فلو كذلك، الحيوان وأنفاس محرتقة، كلها الناس فأنفاس إليه؛ به يراد
األنفاس يقول أْن أراد ولعله يغني، ما االسم هذا يف لكان غري، ليس األنفاس ديوانه
يف أنظر أخذت وإنما العنوان، عند الوقوف أطل لم أني عىل الوصف، فأخطأ املحرقة،
كالم أولها آخرها، وأدهشني أولها، أعجبني رصوف، فؤاد لصديقنا مقدمة فإذا الديوان،
مذهب كان وإْن متصًال، شديًدا كثريًا بعضه يف الخالف كان وإْن مستقيم الشعر يف

والتدقيق. التحقيق من كثرٍي إىل محتاًجا فيه رصوف األستاذ
من جماعة ولعل يفسده، الشعر يف العقل تحكيم أنَّ أظن فيما الحق من فليس
العقل، عليه سيطر إذا إال الشعر يقبلون ال الفرنسيني، وغري الفرنسيني الشعراء كرباء
النفس إرسال أنَّ أظن فيما الحق من وليس املستقيم، ومنطقه املنظم لسلطانه وأخضعه
رضورة الشعر ترى ال التي املتحرضة األمم يف الحديث الشعر أمر يصلح سجيتها عىل
ولكن والشعوري، العقيل الرتف ألوان من لونًا تراه وإنما العادية، الحياة رضورات من
صاحب أنَّ وهي النتيجة، هذه إىل مقدمته من ينتهي أنه رصوف صديقنا أمر من الغريب
األسف أشد آسف وأنا والبقاء، باإلذاعة خليق شعره وأنَّ شك، غري من شاعر الديوان
أمر يف يقيض أْن األستاذ عىل أعتب ألني بل عليه؛ أقره وال األستاذ رأي أرى ال ألني ال
أكن مهما أتردد ولست والكيمياء، والرياضة الطبيعة أمر يف يقيض كما واألدب الشعر
بديوانه يرقى أْن يستطيع ال الديوان صاحب أنَّ أعلن أْن يف القراء من كثرٍي عند قاسيًا
ذلك وبني بينه فاألمد «أبُلون»، مائدة عىل معهم يجلس أْن وال الشعراء، منزلة إىل هذا
حيث إىل الديوان هذا صاحب يرفعوا أْن يف أحرار واألدباء البعد، غايات أقىص إىل بعيد
الحقيقة من يغري لن فهذا يريدون، بما ذلك يف يتأثرون الشعر، منازل من يريدون
أبعد إىل أذهب أنا بل ا، تامٍّ خلوٍّا الشعر من يخلو الديوان هذا أنَّ وهو شيئًا، الواقعة
عىل الديوان هذا أنَّ فأزعم القراء، من كثري وسيكرهها القسوة، هذه أكره وال ذلك، من
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أنَّ ولوال يطاق، ال الذي واضطرابه وفساده النظم سوء من يخلو ال الشعر، من خلوه
بأمر يشيدوا أْن عىل الناس من جماعة حملت قد إليها أرشت التي السياسية الظروف
يوصف أْن الكالم كهذا كالم استطاع ملا شديًدا، إرساًفا ذلك يف ويرسفوا الديوان، صاحب
الوزن، واستقامة النظم، بجودة يوصف الذي الكالم مرتبة إىل يرقى أْن أو بالشعر،
فيه تظفر أْن دون آخره، إىل أوله من الديوان تقرأ أْن تستطيع فأنت االنسجام، وحسن
يثريه الذي الرضا هذا نفسك يف يثري قصيدة، عن فضًال مقطوعة، عن فضًال واحد، ببيٍت
معاٍن هي إنما الجميل، الفن يبعثها التي اللذة هذه نفسك يف يبعث أو العايل، الشعر
الشعراء من مأخوذ وبعضها فيه، جمال ال مألوف وبعضها االبتذال، أشد مبتذل بعضها
للمجون، وتكلف استهتار فيه وبعضها االحتياط، من بريئًا أخذًا واملعارصين املتقدمني
يكون أْن الشاعر يريد فيه، نعيش الذي العرص هذا يف املمتاز األدبي الذوق يالئم ال الذي
يدل وال يغني ال كالًما الحرية يف فيتكلف أمره، الحرية تملك من الشعراء من ألن حائًرا؛

القصيدة: هذه يف يقول كيف إليه فانظر يشء، عىل

ال��ص��ري��ح ف��ؤاد ي��دم��ي س��ر ف��ي��ه ك��م وال��ل��ي��ل
ال��م��س��وح ب��س��ود ي��غ��ري ق��س ال��ل��ي��ل ك��أن��م��ا
ج��ري��ح م��ن ل��ه واًه��ا ل��ق��ل��ب��ي وواًه��ا واًه��ا
ري��ح أي م��ن أت��اه رم��اه س��ه��ًم��ا يَ��ْدِر ل��م

أدري لست أني كما النحويني، عند البيت هذا تخريج يكون كيف أنا أدري ولست
ريح؟! أي من يأتي الذي السهم يف الشعر أين

ُدوح أي وف��ي أن��ا َدوح أي م��ن ط��ي��ر ي��ا

القافية. لتستقيم إال ليشءٍ ال واحد بيٍت يف بضمها والدوح الدال، بفتح الدوح والحظ

ل��ل��ص��ري��ح م��وط��ن م��ن ف��ي��ه��ا ي��ب��ق ل��م األرض
ال��م��س��ي��ح ل��ع��ي��س��ى غ��ن��ى ل��م��وس��ى ي��غ��نِّ ل��م م��ن
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العالء أبي صاحبه إىل نسبته كثرت قد عالئي، جميًعا الناس يعرف كما املعنى وهذا
واألدباء: باألدب عنايتها قلة عىل العامة به تحدثت حتى

روح��ي ج��ئ��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن ج��ئ��ت أي��ن م��ن روح ي��ا

كرسة تمد أْن من بدَّ فال ا، حقٍّ صارًخا النظم فساد فيه فسرتى البيت، هذا من وِقْف
اللفظ ابتذال إىل انظر ثم األول، الشطر وزن ليستقيم ياء تجعلها حتى «جئت»، يف التاء
الفارغ الكالم هو هذا روحي.» جئت حيثما «من قوله: يف الصواب عن وانحرافه وسخفه

ا. حقٍّ

واس��ت��ري��ح��ي ب��ه بُ��وِح��ي أل��ي��م ال��ح��ي��اة س��ر

به تحدث ما هو الرس هذا كان فإن ليسرتيح، األليم الرس بهذا تبح لم روحه ولكن
اثنني. من أكثر عليه اؤتمن قد معروف، رس فهو كلها قصيدته يف الناظم

أو القصيدة هذه إىل فانظر شيئًا، يقل فلم اإليمان عن يتحدث أْن الناظم وأراد
يكون أْن أراد الناظم أنَّ والظريف رصوف، فؤاد األستاذ بها يعجب التي املنظومة
تلخيًصا منظومته يدي بني فقدَّم — ذلك؟! من يمنعه الذي وما — العقاد كاألستاذ
اإليمان أنَّ يرى ال فهو الغموض، أشد غامض وهو واضًحا، يحسبه نظمها التي للفكرة
كافًرا أكان سواء مؤمن حي فكل الحياة، مرادف اإليمان أنَّ يرى وإنما الكفر، نقيض
الشجرة، من وأكل هللا، عىص حني إثًما وال خطيئة يقرتف لم فآدم ذلك وعىل مؤمنًا، أم
رجل فأنت شيئًا، هذا من فهمت قد كنت فإذا املستقلة، الحرة الحياة يف رغب وإنما
اللغو، من رضوب أنه إال الكالم هذا من أفهم فال أنا أما ا، حقٍّ الذكاء من الحظ عظيم
من الناس ألف ما عىل خروج فيه الفلسفة، فنون من فنٍّا لنفسه يزعم أْن صاحبه يريد
ألحد، ذلك أبيح ال فأنا ربه، وبني الرجل بني فيما أدخل أْن من باهلل وأعوذ الدين، أحكام
نفسها، املنظومة إىل وانظر كبري، سخٍف إىل الناس يدفع قد االمتياز حب أنَّ أالحظ وإنما
إحراج عىل والقدرة بالفراغ تمتاز كما بيشءٍ تمتاز ال التي الفلسفة آيات من آية فهي

الصدور:
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اإلي��م��ان ق��وة ال��م��رء ف��ي ت��ل��ك ج��ب��ان ل��ق��ل��ب ت��ت��ح ل��م ق��وة
األب��دان ف��ي األرواح ش��ي��وع ن ال��ك��و ق��وى ج��م��ي��ع ف��ي ت��ت��ج��ل��ى
ت��وءم��ان ه��م��ا أو س��م��ي��ي��ن ه��ا وإي��ا ال��ح��ي��اة أرى ل��ك��أن��ي
ب��ان أول ك��ان األرض ف��ي ه��و ��ا ح��قٍّ ب��ال��ل��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أول
ال��ع��م��ران ي��د ي��ا ت��ب��ارك��ت ب��ل ف��ي��ه��ا ب��ورك��ت ال��ح��ي��اة ض��ي��اء ي��ا

يقول: أْن إىل

األك��وان س��ي��ادة إال ل��ق ال��خ��ا ب��ن��ا أراد م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت

∗∗∗
اإلن��س��ان إرادة ألغ��ن��ت ـ��ت ش��ئ��ـ ول��و رس��ًال اب��ت��ع��ث��ت ف��ي��م رب
ل��ل��ت��رج��م��ان ال��ج��م��ال ه��ذا ج��ة ح��ا ف��م��ا م��س��ت��ه��ًال ال��ح��س��ن أف��ص��ح
ب��ال��س��ل��ط��ان ي��س��ت��ق��ل أْن ش��اء ل��ك��ن ال��ل��ه ع��ص��ى آدًم��ا أرى ال
ال��ج��ن��ان ف��ي س��ج��ن��ه ك��ان ول��و ـ��ن ال��س��ج��ـ ع��ل��ى ي��ع��ي��ش أْن ال��ح��ر ي��ك��ره

إلرادته، يذعن وال هللا، ألمر يخضع ال بالسلطان مستقالٍّ يكون أْن آدم أراد أرأيت!
رشيًكا له يكون أْن أراد وإنما أمره، عن يخرج ولم هللا، يعِص لم ذلك أراد حني وهو
يختلط لم أنه أو وإبليس، آدم عليه اختلط قد الناظم أنَّ الظن وأكرب غري، ليس ا وندٍّ
لها يخلق لم مشكالت يف بنفسه وزج تعقيًدا، نفسه عىل األمور عقد وإنما يشء، عليه

له. تخلق ولم
هوجو، ڤيكتور إىل الناظم حديث تقرأ وأْن العيد»، «ضحية تقرأ أْن وتستطيع
أنَّ املهم وإنما الفرنيس، الشاعر هذا يفهمه أْن أو هوجو، ڤيكتور يفهم أْن املهم فليس
العربية، إىل ترجم قد الكتاب هذا بعض وأنَّ البؤساء، له يقال كتابًا هوجو لڤيكتور
يتحدث وهو البؤساء، صاحب إىل يتحدث فهو بائس وصاحبنا ترجم، أنه صاحبنا وعرف
ال الذي والغريب الخلو، كل الشعر من خاٍل ألنه إليه؛ يرقى أْن يستطيع ال حديثًا إليه
املثقفني بني أنَّ إليه، تطمنئ أْن عىل نفيس أعوِّد أْن وال أسيغه، أْن وال أفهمه، أْن أستطيع
أْن عىل الشباب ويشجعون شعر، أنه عىل الناس يف ويذيعونه الكالم هذا يقرءون قوًما

ينظمون. فيما خطواته ويتأثروا صاحبه، مذهب يذهبوا
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الديوان فكل واملالحظة، بالنقد وال والتعليل، بالتحليل عليك أطيل أْن أريد ولست
أشياء عند بك أقف أْن من بدَّ ال ولكن الجودة، من حظٍّا منه أقل هو أو الكالم، هذا يشبه

عليك. تعرض أْن دون تمر أْن ينبغي ال
األصفياء» «مجمع سماها التي منظومته إىل — هللا أستغفر — قصيدته إىل فانظر
أرويها وإنما نفسها، تنقد فهي أنقدها أْن وال نفسها، تفرس فهي أفرسها أْن أريد ولست

غري: ليس لتضحك لك

ت��ذك��روا ال ال��ص��ف��و ف��ي ش��ب��ي��ه��ه ت��ذك��روا ال ال��م��ج��ل��س ه��و ه��ذا
ع��ب��ق��ر م��رئ��ي��ة ح��ق��ي��ق��ة ل��ن��ا أض��ح��ت ك��ي��ف ف��ي��ه رأي��ت
ش��ه��ب��ن��در ال��ح��ر س��وري��ا زع��ي��م ج��ن��ب��ه إل��ى ب��اش��ا زك��ي ك��ان
ع��ن��ب��ر ص��ادق وال��ل��غ��وي ال��دق��ي��ق ال��رق��ي��ق ه��راوي وك��ان
األك��ب��ر ال��ع��ال��م األل��م��ع��ي ع��ن��وان��ه��ا اآلث��ار وي��وس��ف
ال��م��ث��م��ر ال��م��ع��ج��م ع��ن��ه ي��ن��م ال��ذي ع��ي��س��ى ال��دك��ت��ور وال��ع��ال��م
األش��ه��ر ال��س��ي��د م��ص��ر خ��ط��اط ع��ص��ره ف��ي ال��م��ف��رد وال��ع��ل��م

∗∗∗
ت��ب��ص��ر ب��ه��ا ال��الت��ي واألع��ي��ن وأح��الم��ه��ا ال��ف��ص��ح��ى ع��ب��اق��ر
م��ع��ش��ر ب��ه ازدان م��ا خ��ي��ر م��ن م��ع��ش��ًرا ب��ه��م ال��ص��ف��و ان��ت��ظ��م
ال��ك��وث��ر ال��ج��ن��ة ف��ي ج��رى ك��م��ا ص��ف��وه ب��ه ي��ج��ري م��ج��ل��س ف��ي
ت��ن��ش��ر وذي ت��ط��وى ذي ك��ال��م��وج ب��ع��ض��ه ب��ه ال��ض��ح��ك ي��ت��اب��ع
ت��ظ��ه��ر ن��ك��ت��ة ف��ي وض��ح��ك��ة ت��خ��ت��ف��ي ض��ح��ك��ة ف��ي ف��ن��ك��ت��ة
ال��س��ك��ر ف��م��ه م��ن ك��أن��ه��ا ل��ف��ظ��ة ص��اح��ب��ه��ا ي��رس��ل��ه��ا
ن��س��ك��ر ب��ه ك��ن��ا ف��ظ��ن��ن��ا وص��ف��ه ق��ص��ف��ن��ا م��ن رأى م��ن ي��ا
م��س��ك��ر ح��ل��م��ه��ا ي��س��ت��خ��ف ل��م ع��م��ره��ا ع��ص��ب��ة ف��ي ت��أث��م��ن ال
م��ن��ك��ر ب��ه��م ط��اف وال إث��ًم��ا اح��ت��س��وا م��ا ل��ي��ل��ت��ه��م ف��ي وال��ل��ه
ي��ؤث��ر أو األم��الك ع��ن ي��روى ال��ذي ال��ب��ريء ال��ل��ه��و م��ن ن��وع
أخ��ط��ر ح��ل��م ف��ي ف��أن��ث��ن��ي خ��اط��ري ف��ي م��ن��ه ذك��ر ي��م��ر
أذك��ر ال��ت��ي ال��ذك��رى ل��ه��ذه ال��ش��ذى م��ث��ل ل��ل��ج��و وي��ن��ث��ن��ي
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األق��م��ر أوج��ه��ا م��ن وض��وأت أش��رق��ت ال��ت��ي «ك��ي��الن��ي» دار ي��ا
م��ظ��ه��ر ل��ه ك��ان م��ا ل��والك م��ظ��ه��ر م��ن ال��ض��وء ه��ذا ل��ل��ه

النحو منظومات أم الكالم هذا اإلجادة: إىل أقرب وأيهما البديع، النظم هذا إىل أرأيت
والعروض؟! والفقه

أرقى فأنا لك، أرويها أْن أريد ولست «القبلة»، سماها أخرى منظومة إىل وانظر
الرفيع، األدب إىل منه أدنى الشوارع مجون هو الذي الكالم هذا رواية عن الحديث بهذا
والقصار، الطوال القبل يمنح أنه ومن التقبيل، يحسن الناظم أنَّ من الناس يعني وماذا
هذا يف رصوف فؤاد األستاذ يتلمسها التي الروحية وأين الصوت، وذات الصامتة والقبل

املجون!
فأكثر النظم وإقامة بالوزن تتصل التي واألغالط والرصفية النحوية األغالط أما
أْن أحب ال ألني سائرها؛ عىل تدل أمثلة بعضها من أو منها أعطيك وأنا تحىص، أْن من

قوله: إىل فانظر اإلحصاء، هذا مثل يف ووقتي وقتك يضيع

م��س��ت��ه��ام ح��ب��ك��م ف��ي ص��ب ج��وان��ح ه��ذي
ال��غ��رام ب��راه��ا ل��م��ا م��روح��ة ن��س��ج��ت��ه��ا

يف البيتني سائر يخالف الثاني البيت من األول الشطر أنَّ عىل توافقني وأظنك
قوله: إىل وانظر الوزن،

إالك س��م��ائ��ه ف��ي أج��د ل��م ط��ل��ع��ُت م��ا إذا ج��وٍّا ل��ي ه��يِّ��ئ��ي

وقف الحب، جو له تهيئ أْن صاحبته إىل يطلب أْن له يبيح الذي الذوق هذا ودع
هذا من األول الشطر ليستقيم واًوا تصري حتى تمتد أْن يجب التي الضمة هذه عند

البيت.
قوله: إىل وانظر

ف��داك روح��ي إل��يَّ ف��إن��ي روًح��ا م��ن��ي وأن��ت م��ن��ك أن��ا
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الشطر وزن ليستقيم ياء تصبح حتى «منك» يف الكاف كرسة تمتد أْن من بدَّ فال
الثاني. الشطر وزن ليستقيم األوىل «إيلَّ» من الياء فتحة تمتد أْن من بدَّ وال األول،

األزهر. يف والعروض النحو تعلم قد الناظم أنَّ والغريب
األبيات هذه وإىل إخوانه، بها يشكر التي منظومته إىل فانظر النحوية، األغالط أما
الياء؛ عىل بفتحة الناس أري كي يريد الناس» أري «كي الجملة بهذه تبتدئ التي الثالثة

أظن. فيما «كي» بعد ينصب الفعل ألن
البيت: هذا يف به وتعجب تجده أْن يكفي األذواق، بني له نظري ال فني ذوق وللناظم

ال��رأس م��ط��رق ت��راه ي��ح��دَّث وإْن ف��م��ه م��ن ال��ظ��رف س��ال ت��ح��دث إذا

فيسيل يتحدثون من ومنهم أفواههم، من الظرف فيسيل يتحدثون من الناس ومن
شعر هذا وكل أفواههم، من الشهد فيسيل يتحدثون آخرون وقوم أفواههم، من اللعاب

األيام! هذه يف
الظريف: البيت هذا إىل وانظر

ال��ه��داه��د ه��ده��دة ب��ي��ن ه��ب ت��ذ أي��ن ال��ب��الب��ل ل��غ��ة

شئت. حيث ذوًقا لنفسك فالتمس والداالت، الهاءات هذه تعجبك لم فإذا
يعنى أْن يجب فقد ذلك، عىل آسف ال ولكني اإلطالة، يف وأرسفت أطلت قد أراني
األدباء يغلق أْن يجب وقد اآلن، إىل أظهروها التي العناية هذه من أكثر بأدبهم األدباء
ويتصلوا األبواب هذه من يلجوا أْن لهم ينبغي ال الذين عىل أسبابه ويقطعوا الشعر، أبواب
وهذا الرشق، يف العربي األدب زعامة لنفسها تدعي مرص إنَّ يقال: فقد األسباب، بهذه
باألدب ترتفع متحرجة، دقيقة حذرة تكون أْن أولها واجبات، مرص عىل يفرض االدعاء

كله. العربي الرشق ضحكة فهي وإال واالبتذال، اإلسفاف عن خاصة وبالشعر
الديوان هذا أقرأ ولم األعشاب، وهو إيلَّ بإهدائه تفضل آخر ديوان فللناظم وبعد،
الثناء. يستحق ما فيه وجدت إذا إال عنه أتحدث لن ولكني هللا، شاء إْن وسأقرؤه بعد،
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مايض أبي إيليا اللبناني للشاعر الجداول الشعر: يف

الجميلة جبالهم أثر أنَّ رأيت إْن يغضبون أم اللبنانيون أصدقاؤنا أيرىض أدري! لست
لبناني بأنه ينبئوننا عنه كتبوا فالذين ا، جدٍّ ضعيف اليوم عنه أتحدث الذي الشاعر يف
التاسعة إىل يدرس فيها فأقام مرص، هبط حتى عرشة الحادية يبلغ لم ولكنه املولد،
أنه يالحظون عنه كتبوا الذين وهؤالء اآلن، إىل فيها فأقام أمريكا، إىل ارتحل ثم عرشة،
إليهم ويخيل لغة، أمريكا إىل املهاجرين والسوريني اللبنانيني والُكتَّاب الشعراء أصفى

الصفاء. هذا مصدر هي مرص يف إقامته أنَّ
الذي هذا لغته صفاء أنَّ أالحظ أْن إىل مضطر ألني األسف؛ أشد فآسف أنا أما
بينه ويباعد يفسده، كثري يشء من يخلو ال الخمريي طه األستاذ وزميله «كمغمري» أعجب
ويعيشون ينشئون الذين والشعراء الُكتَّاب عند ونقائها اللغة صفاء من ألفناه ما وبني
أو رديئة الشاعر لغة أنَّ أزعم ولست العربي، الرشق بالد من وغريهما ولبنان مرص يف
ذلك مصدر وليكن إيغاًال، فيها توغل أْن توشك حتى أحيانًا الرداءة تقارب ولكنها منكرة،
الشاعر أنَّ ذلك آسفني. ونسجله نالحظه أْن إال نستطيع ال واقع يشء ولكنه يكون، ما
يقول، أْن يريد ملا الفهم متقن القلب، ذكي البصرية، نافذ الذهن، خصب ا، حقٍّ مجيد
الخالل هذه مع تواتيه أْن خليًقا فكان يصور، أْن يحب ملا التصوير إجادة إىل موفق
شكٍّ إىل ليس وجمال، وروعة قوٍة من شعره يف ما إظهار عىل تعينه عذبة، صافية نغمة
فلم يصلحه أْن حاول ولعله لغته، يف الضعف آنس نفسه الشاعر ولعل سبيل، من فيها
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مذهبًا، الضعف هذا يتخذ أْن من ا بدٍّ يجد لم اإلصالح هذا من استيأس ملا ولعله يستطع،
به ألم أْن أريد الذي الديوان فاتحة يف فقال ذياًدا، عنه ويذود دفاًعا عنه يدافع أْن ومن

الحديث: هذا يف

ووزن��ا أل��ف��اًظ��ا ال��ش��ع��ر ـ��ت ح��س��ب��ـ إن م��ن��ي ل��س��ت
م��ن��ا ك��ان م��ا وان��ق��ض��ى درب��ي درب��ك خ��ال��ف��ت
وح��زن��ا ��ا ه��مٍّ ت��ق��ت��ن��ي ل��ئ��ال ع��ن��ي ف��ان��ط��ل��ق
م��غ��ن��ى دن��ي��اي وس��وى رف��ي��ًق��ا غ��ي��ري وات��خ��ذ

يوجد، وال يستقيم ال الشعر ألن الكالم؛ هذا يف شيئًا يقول ال الشاعر أنَّ املحقق فمن
ديوانه يف لنا قدَّم نفسه الشاعر أنَّ ذلك وآية والوزن، األلفاظ بغري تصوره يمكن وال
غري يف معاني لنا يُقدِّم ولم وزن، غري يف منثوًرا كالًما لنا يُقدِّم ولم موزونة، ألفاًظا هذا
ديوانه، يقرأ أْن قارئه إىل يطلب نفسها الفاتحة هذه يف الشاعر أنَّ أيًضا ذلك وآية ألفاظ،
يدل ال الصوت أنَّ له ويزعم تكرارها، من يشفق وال فيها، يزهد وال القراءة، يكرر وأن
يريد بحيث الشأن، وضآلة الضعة من ليس فاللفظ وإذن األذن، تسمعه لم إذا يشء عىل
الناس، من كثري فيها يلح بدعة وهناك لك، رويناها التي األبيات هذه يف يقول أْن الشاعر
يكون أْن دون وحده املعنى من يأتي — وشعًرا نثًرا — الكالم يف الفني الجمال أنَّ وهي
ألصحاب يستقيم ال فهو والفلسفة، املنطق ألصحاب استقام إن كالم وهذا فيه، أثر للفظ
لهذا مظهًرا نفسه اللفظ يتخذوا أْن عىل تريدهم بطبيعتها صناعتهم ألن والفن؛ األدب
املعنى إجادة من الشاعر حظ يكن ومهما عليه، ويحرصون به يفتنون الذي الجمال
من يظفر لن فهو اإلحالة، عن به واالرتفاع الخطأ عن به والبعد وتحقيقه وتصحيحه
إال لفٍظ يف املعنى هذا لهم يجلو أْن استطاع إذا إال كثري أو قليل بحظٍّ الناس إعجاب
أذهب ولست الفساد، من بريئًا مستقيًما صحيًحا يكون أْن من أقل فال خالبًا، رائًعا يكن
يلتمسون ألنهم باملعنى؛ يحفلون وال وحده اللفظ يف الشعري الجمال يرون الذين مذهب
وهفيف الورق، وحفيف الطري، غناء يف الجمال يجدون وألنهم املوسيقى، يف الجمال هذا
أذهب ال معنى، كلها األصوات لهذه يجدون وال البحر، وهدير الجدول خرير ويف النسيم،
أْن الخري ولعل أيًضا، الغلو من كثريًا فيه ولكن الحق، من كثري فيه يكون فقد املذهب هذا
يشء عىل يدلَّ أْن يجب الكالم إنَّ يقولون: كما فنقول الناس، أوساط مذهب ذلك يف نذهب
عن نابيًا األذن، عىل ثقيًال كان وإال مستقيًما صحيًحا يكون أْن ويجب لغًوا، كان وإال
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ونخالف والوزن، اللفظ ازدراء من إليه ذهب فيما الشاعر نخالف النحو هذا وعىل املزاج،
قد عما اإلعراض من إليه ذهب فيما القرَّاء إىل الديوان هذا قدَّم الذي األديب الكاتب
التي باملقاييس ويحتفظ الوزن، يف اضطراب أو اللغة يف خطأ من الديوان هذا يف يكون
وطرافته، واستقامته املعنى صحة والشعراء: الُكتَّاب ينتج ما نقد يف دائًما بها احتفظنا

تقدير. أقل عىل واإلسفاف الركاكة عن وارتفاعه ونقاؤه اللفظ وجودة
يف مايض أبي إيليا الشاعر عىل الخطأ من بكثرٍي نتعلق أْن العسري من يكون وقد
ال أو يحيل ال قلنا، كما للمعاني مصحح فهو الديوان، هذا يف إليها قصد التي معانيه
العقل، عىل تلتوي التي الفاسدة املعاني هذه يف يتورط يكاد ال أو يتورط وال يحيل، يكاد

فقوله: نفسها، الفاتحة يف بل الديوان، يف شيئًا ذلك من نجد قد كنا وإْن

دن��ا ك��أس��ي ف��ي زدت ك��أس��ي أف��رغ��ت ك��ل��م��ا

أو بالرشب تنقص ال خمره إن يقول: أن يريد أنه ذلك يستقيم؛ ال فاسد معنى
الصورة هذه إىل فانظر وتربو، تزداد إنما — االقتصاد أصحاب يقول كما — باالستهالك

املستقيم: املعنى هذا فيها صور التي املستحيلة

دن��ا ك��أس��ي ف��ي زدت ك��أس��ي أف��رغ��ت ك��ل��م��ا

يحتويه مما ضئيًال جزءًا تحتوي الكأس إنَّ قل: أو الدن، من ضئيل جزء فالكأس
الكأس؟! يف الدن يزاد أْن يمكن فكيف الدن،

البيت: هذا إىل فانظر نفسها، يف الصحيحة املعاني تأدية يف الخطأ هذا ِمثُل وللشاعر

وم��خ��دع��ي وال��ف��راش ض��الل��ي إال م��خ��دع��ي ف��ي أج��د ف��ل��م ان��ت��ب��ه��ت ث��م

لم البيت وزن ولكن وضالله، وفراشه مخدعه إال يجد فلم انتبه إنه يقول: أْن يريد
مخدعي.» «يف قوله: وهي إفساًدا، أفسدته ولكنها أقامته، كلمة إليه فأضاف له، يستقم
وتستطيع مخدعه! يف مخدعه يجد أْن يستطع لم مخدعه يف وفراشه ضالله وجد إْن فهو
ولكنه أداءه، الشاعر أحسن لو مستقيًما معنًى فيها فسرتى الديوان، فاتحة إىل تعود أْن

يقول: حني وذلك األلغاز، من لغًزا وجعله إغالًقا، معناه فأغلق األداء، هذا عن عجز
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وس��ن��ى ب��األع��ي��ن م��ر ٍر ن��و غ��ي��ر ن��ور ك��ل

به التوى كيف إليه فانظر العيون، تره لم إذا ظلمة النور إنَّ يقول: أْن يريد
عىل ا جدٍّ العسري من وجعل إغالًقا، وأغلقه تعقيًدا، معناه د َفَعقَّ عليه، والتوى اللفظ
الشاعر ولكن اإلصغاء، هذا إىل إجابته يف الجهد من يتكلف مهما إليه يصغي أْن قارئه
وابتكاره فيها، يخطئ أو يفسدها يكاد ال لها، محقق ملعانيه مصحح كله هذا عىل
شخصيته ولكن يحس، يكاد ال ا جدٍّ قليل الديوان هذا عليها اشتمل التي املعاني يف
واملرسفون املتشائمون الشعراء إليها سبقه التي واألغراض املعاني يتناول فهو قوية؛
شخصيته يفرض ويكاد القوي، روحه من فيها فينفخ واملحدثني، القدماء من الشك يف
وآراءهم ونظمهم وأخالقهم الناس يزدري التشاؤم، يف مرسف متشائم فشاعرنا فرًضا،
أبي مذهب كله هذا تصوير يف يذهب فهو الحياة، به تخدعهم بما وغرورهم أنفسهم، يف
إليه، يسبقوه لم بمعنى يأتي يكاد ال املتشائمني، من وغريهم وشوبنهور والخيام العالء
وشاعرنا بالتقليد، فيه تتأذى وال رسقة، وال أخذًا فيه تحس فال تقرؤه، ذلك مع ولكنك

يقول: حني العالء أبي من البعد كل بعيد أحيانًا، األثرة يف مرسف أَِثر

ال��ب��الدا ت��ن��ت��ظ��م ل��ي��س س��ح��ائ��ب ب��أرض��ي وال ع��ل��ي ه��ط��ل��ت ف��ال

سحب»، يا «بردي قصيدته تقرأ أن تستطيع اإليثار، هذا عن البعد كل بعيد شاعرنا
من بيشء وال يرويه، ال الذي بالنهر وال يهديه، ال الذي بالنجم يحفل ال أنه فسرتى
لذاته، متعجل هذه أثرته عىل وشاعرنا خريًا، لنفسه منه ويفيد به ينتفع أْن إال األشياء
أن تستطيع بما إال الحياة من يحفل ال أنه فسرتى «تعايل»، قصيدته تقرأ أْن تستطيع
أوًال، الخمر تسقيه أْن يريد وإنما باألحاديث، وال بالوصف يقنع ال وأنه لذة، من تمنحه
يعنيه، ال كالم فهذا إياها تسقيه وال الخمر له تصف أْن فأما ذلك، بعد له تصفها ثم
يبلغ يكاد املساواة، عىل ا جدٍّ شديد وحرص وزهد حكمة صاحب كله هذا مع وشاعرنا
أْن تستطيع الناس، بني الفروق إلغاء يف االشرتاكية من أبلغ هو ما أو االشرتاكية، به
املحدثني الشعراء من كثري يبلغه لم ما ذلك من بلغ أنه فسرتى «الطني»، قصيدته تقرأ
وال بيشءٍ، يؤمن ال شك، صاحب كله هذا وقبل كله هذا فوق هو ثم العربي، الرشق يف
بهذا سؤال كل عن يجيبون كانوا الذين القدماء هؤالء من هو بقيٌة يشء، إىل يطمنئ
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الضيق ويف الشك، هذا يف آية «الطالسم» وقصيدته أدري. ال البديع: املتواضع الجواب
الديوان. هذا يف ما خري إنها قلت: إْن أغلو ولست ذلك، مع إليه واالضطرار منه واإلشفاق
كل بعيدون فنحن وأوزانه، ألفاظه جهة من الديوان هذا نقد إىل قصدنا إذا فأما
السخط، من كثري وإىل التحفظ، من كثرٍي إىل مضطرون ونحن الرضا، هذا مثل عن البعد

… أحيانًا الضحك من كثري وإىل
أوزان ولعل ألفاظه، يف وال قوافيه، يف وال وزنه، يف ال باملوسيقى، يحفل ال فالشاعر
كنا التي «الطني» فقصيدة تستقيم، ال مالءمة بينها فيالئم أحيانًا، عليه تختلط الشعر
قافية العربي الشعر أردأ من للمساواة، تصويرها وحسن معانيها عىل حنٍي منذ نثني
إىل انظر ولكن الذوق، من يشءٍ إىل يحتاج كان عنوانها ولعل والذوق، السمع عن وأنباه

القصيدة: مطلع

وع��رب��د ت��ي��ًه��ا ف��ص��ال ح��ق��ي��ر ـ��ٌن ط��ي��ـ أن��ه س��اع��ة ال��ط��ي��ن ن��س��ى

الدال وسكون القصيدة، لهذه قافية الساكنة الدال اختار قد — ترى كما — فهو
السامع به ضاق قصرية غري قصيدٍة يف وتكرر طال فإذا النفس، عنده ينقطع ثقيل
كيف إليه فانظر أخرى، أثقاًال الطبيعي الثقل هذا إىل يضيف الشاعر ولكن شديًدا، ضيًقا

البيت: هذا يف نفس انقطاع إىل نفس وانقطاع سكون، إىل سكونًا يضيف

م��م��ت��د ف��وق��ك وال��ظ��الم ورًؤى أم��اٍن ال��ن��ه��ار ع��ال��م ف��ي ل��ك

ثقيًال، جهًدا نفسك كلفت إدغامها عىل قبلتها إْن وأنت تطاق، ال املدغمة الدال فهذه
أيًضا: البيت هذا إىل وانظر بغيًضا، إفساًدا اللغة أفسدت اإلدغام خففت إْن وأنت

وال��ص��د ال��ت��ي��ه ص��اح��ب��ي ي��ا ف��ل��م��اذا وإل��ي��ه ال��ث��رى م��ن م��ث��ل��ي أن��ت

إىل وانظر ثقلها. إىل ثقًال يزيدها هنا الكلمة قرص ولكن هناك، «كممتد» هنا فالصد
البيت: هذا

وب��ال��ك��د ف��ي��ه ب��ال��ك��دح ب��ن��ت��ه ق��د ك��ب��ي��ًرا م��ل��ًك��ا ل��ل��نِّ��م��ال وأرى
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يتدبر أن أحب أعجمية؟! رطانة تكون أْن توشك البيت هذا قافية أنَّ ترى ألست
ورصانًة متانًة القافية تُْكِسب التي الحروف من فالدال املعنى! هذا الشعراء من الشبان
ال ثقيًال، ثقًال القافية منحت سكنت فإذا الثالث، الحركات بإحدى تحركت إذا وجماًال

مطلعها: الحطيئة قصيدة إىل فانظر الذوق، إليه يطمنئ وال السمع، يقبله

ه��ن��د ه��ج��ع��وا م��ا ب��ع��د ط��رق��ت��ن��ا أال

ذلك ومثل وأرصنها، القوايف أمتن من قافيتها أنَّ فسرتى آخرها، إىل القصيدة واقرأ
طرفة: مطولة يف يقال

ثَ��ْه��َم��د ب��ب��رق��ة أط��الٌل ل��خ��ول��ة

ألخيه: الصمة بن دريد مرثية ويف

م��ع��ب��د أم م��ن ال��ح��ب��ل ج��دي��د أرث

املتوكل: فيها يمدح التي البحرتي قصيدة ويف

ج��دَّا ال��ه��ج��ر ف��ي ال��ح��ب��ي��ب ه��ذا ل��ج

الثالثة»، «األشباح قصيدته الشاعر عند املوسيقي الذوق لضعف املؤملة املظاهر ومن
يصور أْن الشاعر أراد وفلسفتها، وأغراضها معناها إىل نظرت إذا الشعر جيد من فهي
وشيًخا، وشابٍّا طفًال لنفسه فرتاءى والشيخوخة، والشباب الطفولة من الحياة أطوار فيها
قلما وزنًا لها اختار ولكنه وعظة، حكمة كله حديثًا األطوار هذه يف نفسه إىل وتحدث
من فيها ما فستالحظ األبيات، هذه معي فاقرأ املتدارك، البحر وهو الشعراء إليه يقصد
نفسه الوقت يف وستالحظ االعتبار، يجب حني الضحك إىل يدعو الذي املوسيقي الضعف
من الديوان يف مما األمثال لك نرضب أْن عن يغنينا الشاعر عند النحو فساد من شيئًا

مجيد: شاعٍر من يحتمل ال خطأ

ال��ش��ج��ر ف��يء ف��ي ن��ل��ع��ب ق��م ك��م��دا م��ن��ك��م��ًش��ا ب��ال��ك م��ا
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ال��ث��م��ر ع��ن ال��ط��ي��ر ون��ذود وال��ع��م��دا األغ��ص��ن ون��ه��ز
ورق م��ن ط��ي��ارات أو ق��ص��ب م��ن خ��ي��ًال ن��ص��ن��ع أو
ال��ط��رق ف��ي ون��رك��ض ون��ج��ول خ��ش��ب م��ن وس��ي��وًف��ا وم��دى

الشاعر ولكن تجزم، أْن حقها ومن األمر، جواب يف وقعت قد األفعال هذه فكل
علة لنفسه والتمس كلها، فرفعها ا، تامٍّ إعراًضا عنه أعرض وليته الحق، بهذا يحفل ال
ورفع الجزم، عىل الوزن استقام حني جزم ولكنه النحويني، من العلل أصحاب عند
ال بالنحو يحفل لم ُقْل: أو للعروض، النحو فأخضع الرفع، عىل الوزن استقام حني

!… بالعروض
«املجنون»، قصيدة فاقرأ الشعرية، باملوسيقى له حدَّ ال الذي العبث أردت فإذا
قوافيها يف يلعب وأن وزنًا، الرجز لها يتخذ أْن الشاعر وأراد كلها، جنون أنها فسرتى
وظاهر الهزج، من ببيتني الرجز أبيات من جماعة كل بني يفرق وأن اللعب، بعض
عمد يكون قد الشاعر ولكن واضطرابًا، وهدوءًا وقًرصا طوًال البحرين هذين بني ما بعد
حتى القصيدة يف تميض أْن تستطيع ال أنك عىل املجانني! جنون ليحكي عمًدا؛ ذلك إىل
القصيدة يف هذا فأحدث الكامل، ومجزوء الهزج بني األمر عليه اختلط قد الشاعر ترى
وال واألوزان، األلفاظ علم يحسن ال الشاعر أنَّ كله هذا ومصدر له، حدَّ ال اضطرابًا
كيف أدري ولست الشعر، يقول أْن ذلك مع يريد وهو واألوزان، باأللفاظ يحفل أْن يريد
من الفريق وهذا الشعر من النحو هذا أمر يف ا حقٍّ حائر ولكني للعقل؟ هذا يستقيم
مهيئون وهم اآلماد، بعيد وخياًال قوية، وملكات خصبة، طبيعة منحوا قوم الشعراء،
تجاهلوها، أو اللغة فجهلوا الشعر، أدوات يستكملوا لم ولكنهم مجودين، شعراء ليكونوا
أْن ألنفسنا نستبيح ال مريب، شكٍّ يف أمرهم من فأصبحنا مذهبًا، الجهل هذا اتخذوا ثم
ما إىل ودفعناهم فيه، ورغبناهم بالخطأ، أغريناهم فعلنا إْن ألنا بقراءتهم؛ الناس نغري

والتقصري. والقصور الكسل من بطبعهم إليه مدفوعون هم
شائًعا يكن لم بل مرص، يف مألوًفا شائًعا يكن لم الضعف من النحو هذا أنَّ عىل
فتأثر أمريكا، يف السوريني مهاجر من عليها أقبل ولكنه العربي، الرشق بالد يف مألوًفا
الذي وما نفسها، مرص يف به يتأثرون أخذوا ثم مرص، غري يف اليشء بعض الشباب به
إىل يخيل نفسه الوقت يف وهو عناء، وال تعبًا يكلف ال مريح وهو به، يتأثروا أْن يمنعهم
عىل ويخرجون والقوايف، األوزان يف ويجددون الغربيني، الشعراء يقلدون أنهم الشبان

األلفاظ! دون باملعاني فيعنون التقاليد،
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عىل حراص الحق، يف أشداء النقاد، من جماعة إىل العربي األدب حاجة أشد ما
به ينهض أن يجب الذي الحق أثقل وما األجنبي! الفساد من وحمايتها اللغة هذه سالمة
األجنبي، الفساد هذا أرى حني الحزن من ني يمضُّ ما أشد وما وجدوا! إْن النقاد هؤالء

الفساد! هذا من بمأمٍن قليلة أعواٍم إىل كان الذي الحديث املرصي أدبنا يف يسعى
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مالحظات

يقف أْن الخري من يكون فقد املالحظات، هذه موضوع هي األيام هذه يف األدبية وحياتنا
أو وإتقان، إجادة من فيه ما وبيان وتحليله، لنقده ذاك؛ أو األدبي األثر هذا عند النقاد
األدبية الحياة عند النقاد يقف أْن أيًضا الخري من ولكن وإسفاف، وتخاذل ضعف من
الضعف عىل تدل التي املشرتكة املظاهر هذه من فيها ما يبينون حني، إىل حنٍي من العامة
إىل األدباء ينبه أْن إياها، وتبينهم عندها وقوفهم لعل االتجاه، سوء عىل أو الفساد عىل أو
كانت وربما الثقال، أوزارها من والتخلص تجنبها يف الجد عىل ويحملهم رش، من فيها ما
الصيف من فيها يخرجون فالناس املالحظات، من النحو هذا ملثل موافقة األيام هذه
يدعوان اللذين والشتاء الخريف إىل فيها ويسعون والهدوء، الراحة إىل عادة يدعو الذي

واإلنتاج. والجد والنشاط العمل إىل عادة
عىل يقدموا أْن قبل األدبية الحياة يف الضعف مواطن عىل ُقرَّاءهم النقاد أظهر فإذا
يف يكون فقد الجديد؛ األدبي نشاطهم يستأنفوا أْن قبل أو التحصيل، عىل أو اإلنتاج
أنَّ املاضية األخرية األحاديث يف الحظت وقد نفسها، األدبية الحياة ولهذه لهم خري هذا
يحول نفسه الضعف هذا وأنَّ الفتور، أشد فاترة الضعف، أشد مرصضعيفة يف الثقافة

الخصب. األدبي والجد القيم اإلنتاج وبني األدباء بني
أصحاب يقول كما — األدب يف واملستهلكني املنتجني بني مشرتك يشء الثقافة ولكن
هذا أدوات مستكمًال كان إذا إال حسنًا إنتاًجا ينتج أْن يستطيع ال فاألديب — االقتصاد
يستطيع ال واملستهلك األدوات، هذه أهم هي املنوعة العميقة الواسعة والثقافة اإلنتاج،
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والفهم للقراءة تؤهله ثقافة من حظٍّ عىل كان إذا إال يذوق، أْن وال يفهم أْن وال يقرأ، أن
والذوق.

تكون أن عن البعد كل بعيدة ضيقة، مرصضعيفة يف القرَّاء ثقافة أنَّ املحقق ومن
قليلون، قرَّاءهم أنَّ يعلمون فهم عظيًما، ا رشٍّ ذلك من يلقون األدباء وأن منوعة، أو عميقة
الراقية األدبية اآلثار قراءة عىل تعينهم أن من وأضيق أضعف القراء هؤالء ثقافة وأنَّ
أن بعد ولكن أحيانًا، عليه ويقبلون حينًا اإلنتاج عن يعرضون ذلك أجل من وهم ا. حقٍّ
اليرس؛ درجات أدنى إىل به يهبطون وقد القراء، ثقافة ليالئم تيسريه يف ويرسفوا ييرسوه
قليل، الثقافة من حظ لهم الذين أو ثقافة، من لهم حظ ال الذين القرَّاء عقول ليالئم
ابتغاء يبتذله أْن وأبى األدب منهم أكرب فمن األدباء، هؤالء طبيعة باختالف ذلك ويختلف
الكسب إىل وسيلة األدب منهم اتخذ ومن املستنريون، ليفهمه معتدًال تيسريًا يرسه املال،
حيث إىل به وهبط ابتذاًال، أدبه ابتذل املمكنة، بالحدود إال يحدُّ ال الذي الكسب وإىل
إهماله اإلثم من آخر ا حقٍّ هناك ولكن حق، هذا كل الناس. من ممكن عدد أكرب يسيغه
وليسوا الثقافة، ذات يف مقرصين وحدهم ليسوا القرَّاء أنَّ وهو ذكره، عن واإلعراض
وإنما العرص، هذا يف املتحرضون يتعلمه أْن ينبغي بما العلم من الحظ ضعاف وحدهم
فكثري التقصري، وذلك الضعف هذا من كثرٍي يف القرَّاء يشاركون أنفسهم املنتجون األدباء
طبيعة تواتيهم الضيق، أشد ضيقة بثقافة بل محدودة، بثقافة يكتفون أدبائنا من ا جدٍّ
الطبيعة هذه فطرة أنَّ ويحسبون تعطيهم، بما فيكتفون منتجة خصبة لتكون ُخِلَقت
أن إىل يحتاج الذي هو غريهم وأن نابهون، أنهم عىل دليل وأنها الغناء، فيها وحدها
— يقال كما — موهوبون فقوم هم فأما اكتسابًا، األدب ويكتب تعهًدا، طبيعته يتعهد
نفوسهم يرصفوا أن يكفي وإنما درس، إىل وال تعلم، إىل وال قراءة، إىل حاجٍة يف ليسوا
ستمليه ما لتسطري أقالمهم يهيئوا وأن األغراض، من غرٍض أو املعاني، من معنى نحو
وما فيهم، يذاع ما يقرءون الناس دام وما الناس، يف إذاعته ثم النفوس هذه عليهم
أن يستطيعون فاألدباء يُذاع، ملا الدقيقة املراقبة وبني بينهم تحول ضيقة ثقافتهم دامت

حساب. وال تحرٍج غري يف يذيعوا أْن ويستطيعون يكتبوا،
يف تلقى التي العلوم هذه من وأطراًفا والفقه، النحو أوليات تعلم قد أزهرُي هذا
أو النثر من فيها ما يُحاكي أن يستطيع أنه له فخيل واملجالت، الصحف قرأ ثم األزهر،
ما قرأ ثم والنظم، النثر من يشءٍ إىل فانتهى نفسه، جرب ثم النظم، من فيها ما يقلد
أرسله ثم عنه، ورضوا به فأعجبوا ثقافة، منه أكثر ليسوا مثله جماعة عىل إليه انتهى
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ونظر بأًسا، به ترى ال ألنها أو فراًغا به لتمأل فنرشته سياسية، أو أدبية صحيفة إىل
قادر أنه ويف أديب، أنه يف يشك فلم السوق، يف يُباع مطبوع منشور كالم له فإذا صاحبنا
وينرصف اإلنتاج، يف يندفع ثم يهملها، أن اإلثم فمن خصبة، نفسه أن ويف اإلنتاج، عىل
ينتج، ما تذيع والصحف له يسمعون والناس تواتيه طبيعته دامت وما التحصيل، عن

والدرس. والتعليم القراءة جهد نفسه يكلف أن الحمق فمن
من فصٍل إىل ارتقى أو منها، يخرج يكد لم أو الثانوية املدرسة من خرج قد وهذا
وأي يقرأ، بما يتأثر ال شاب وأي الصحف، يف يذاع ما يقرأ شاب وهو الجامعة، فصول
له يخطر ما تسجيل يحاول ال شاب وأي الحارضة! الحادة الخواطر له تخطر ال شاب
حتى التسجيل هذا يحاول يكد لم صاحبنا لكن منثور! أو منظوم كالٍم يف الخواطر من
يجد يكاد ال ثم رضاه، يشتد ثم يرىض، هو فإذا هينة، لينة مواتاة طبيعته من أحس
وإذا الغرور، إىل الرضا ينتهي حتى الصحف من صحيفة من أو أترابه، من تشجيًعا
يلبث ال ثم املنثورة، أو املنظومة بآثاره واملجالت الصحف يغرق شاعر، أو كاتب هو
الثقافة من حظهم ألن يقرءون؛ والناس أيًضا، مؤلف هو وإذا كتاب، يف هذا يجمع أْن
يكثر النحو هذا وعىل يستحق، ال وما القراءة يستحق ما بني التفريق من يمكنهم ال
أستاذ، فهذا ألقاب، األسماء هذه إىل وتضاف الصحف، يف أسماؤهم وتكثر األدباء، عدد
أسبق هو الشاعر أو نفسه والكاتب فذ، كاتب وهذا نابه، شاعر وهذا كبري، أديب وهذا
يعرفونه ال الذين القرَّاء من بغريه فكيف كله، بهذا واالنخداع كله، هذا تصديق إىل الناس
الصفات من شئت ما وأنه نابه، وأنه نابغ، وأنه أستاذ، أنه يسمعون وإنما يرونه، وال
حد ال سخٍف إىل انتهيت فيه النظر وحققت ينظم، ما أو يكتب ما أخذت فإذا واأللقاب!

الناس. بني يُذاع أن وال املطبعة، إىل يُقدم أن ينبغي كان ما فارغ كالٍم وإىل له،
— تأثروا قد أدباء، أنهم يرون الذين من أو األدباء من جماعة أنَّ كله هذا من ورشٌّ
أمور عليه تستقيم ما عىل تستقيم األدب أمور أنَّ وظنوا السياسية، بالحياة — يظهر فيما
أصحاب رأوا ديمقراطية، حياة تحيا أْن تريد التي أو الديمقراطية، البالد يف السياسة
رأوا ثم واألنصار، األتباع من ويستكثرون ومذاهبهم، آرائهم نرش يف يسعون السياسة
بأنهم يوصفون الساسة من جماعة ورأوا زعامة، يُسمى السياسية مرص يف نُرش قد شيئًا
يكون وأن واألنصار، األتباع من أيًضا هو يستكثر أْن من األديب يمنع الذي فما زعماء،
الزعامة هذه يف يشاركه ال وحده األدب زعيم يكون أْن من أو األدب، زعماء من زعيًما
اعتمد إذا معقول األدب يف واألنصار األتباع من واالستكثار منازع! فيها ينازعه وال أحد،
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ولكن ملنتجها، وإكبارهم بها، وإعجابهم لها الناس حب وعىل األدبية، آثاره عىل األديب
أْن شأنه من ليس اآلثار من ينتجون ما ألن الطريق! هذه يسلكون ال الزعماء أصحابنا
من الساسة بعض إليه يلجأ ما إىل يلجئون ال لهم فما وإذن إكباًرا، أو إعجابًا أو حبٍّا يثري
أديب أنك اإلذاعة وسعتك ما الصحف يف أذع أحيانًا! باملال االستعانة ومن الدعوة، نرش
عليهم يشق الناس، من طائفة حولك اجمع ثم خطري، وزعيم زعيم وأنك كبري، وأديب
من تنتج ما بعض عليهم واقرأ عليه، فأعنهم الرتف عليهم يشق أو لهم، فيرسه العيش
تعينهم ما أو العيش، من لهم تيرس ما ثمن إليك يؤدوا أن من أقل فال النظم، من أو النثر
واإلكبار اإلعجاب بهذا ًال تنقُّ ثم وإكباًرا، إعجابًا الثمن هذا يكون أن ومن الرتف، من عليه
أنت وإذا واملجالت، الصحف إىل واإلكبار اإلعجاب بهذا وصوًال ثم واألندية، املجالس يف
األتباع هؤالء ولكن الزعماء، بها تباهي أْن تستطيع شيعة ولك وأنصار، أتباع لك زعيم
لخالفتك أنفسهم ويهيئوا وتقليدك، محاكاتك ويحاولوا يتأثروك أْن يلبثون ال واألنصار
أْن وإىل حاولت، ما مثل األدب من يحاولوا أْن إىل مدفوعون فهم وإذن عنك، النيابة أو
ومع اليوم، منذ لهم فكن وزعيًما، سيًدا لهم كنت وقد أنتجت، ما مثل ونثًرا نظًما ينتجوا
سمعوا ما لهم فاسمع صدعتهم، كما سيدي يا نفسك وصدِّع أستاذًا، أو مرشًدا كله، هذا
بهذه اْرَق ثم فعلوا، كما واملجالس األندية بني لهم وأذع عليك، أثنوا كما عليهم وأثن لك،
فال إليهم تنظر أْن خليق تفعل لم إْن فإنك أيًضا؛ فعلوا كما واملجالت الصحف إىل الدعوة
فاحذر وإذن أيًضا، وقلًما ولسانًا يًدا منك أسخى هو من األدباء الزعماء من ألن تراهم؛

وشيعتك. وأتباعك أنصارك عىل الزعيم هذا يغلبك أْن
نفوس يف املودة ويصطنعون ويتنافسون، واألدباء الزعماء يستبق النحو هذا وعىل
من ضخم جيش مرص يف فإذا ننظر ثم املمكنة، اإلغراء أنواع بكل يغرونهم الشبان
قادة من هم زعماء، رأسها عىل مدارس ألنفسهم وكونوا جماعات، تألفوا قد األدباء،
الزعماء يغلو بأن بأس وال الجديدة، األدبية للحياة واملنشئني الفن يف واملبدعني الفكر،
يستطيعون أنهم إليهم يخيلوا أْن ومن والشيعة، األتباع من الشبان إرضاء يف األدباء
الطبائع لهذه إفساًدا املدارس يف وأن النادرة، ومواهبهم الخصبة بطبائعهم يثقوا أْن
يقيدون للذين وويل الفن، لحرية تقييًدا املنظم الدرس يف وأن املواهب، لهذه وإضاعة
الزعيم إال بأستاذ وال الزعيم، كتب إال بكتاب، يتقيد أن ينبغي ال فالفن الفن! حرية

ناديه. أو قهوته أو الزعيم بيت إال بمدرسة وال نفسه،
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اإلنتاج إىل ويدفعون بالبطالة، ويغرون العلم، عن الشبان من جماعة ف يُْرصَ وكذلك
لألدب وويل األدباء، من خطر جيل ملرص يكون وكذلك اإلنتاج، بهذا الغرور وإىل الفج،

الجيل! هذا إىل أموره تنتهي يوم
جماعات هناك دامت فما كله، هذا من واإلعجاب العجب إىل أدعى هو ما األمر ويف
يمنع الذي فما وشيعة، وأنصار أتباع لهم زعماء هناك دام وما فنية، ومدارس أدبية
وتنأى الظروف، تعجزهم حني سيما وال كله، بهذا ينتفعوا أْن من السياسة أصحاب
أْن وعن الشعب، قلوب إىل يصلوا أْن عن الحكم يف وسريتهم السياسية، مذاهبهم بهم
تعجزهم حني سيما وال مخلصني، وشيعة وأنصاًرا، أتباًعا الشعب أبناء من لهم يتخذوا
والشعراء الُكتَّاب يستميلوا أْن عن السياسية وسريتهم مذاهبهم بهم وتنأى الظروف،
من أنصار لهم يكون أال السياسة أصحاب من أفرتيد االسم، هذا يستحقون الذين
شاعر وال كاتب له ليس سيايس حزب غناء وما هذا؟! يستقيم وكيف األدب؟ أصحاب
الزعيم هذا من يدنو أْن ذاك أو السيايس الزعيم هذا يستطيع فقد وإذن أديب؟ وال
السياسيون الزعماء يكون حني موفورة، وأسبابها كثرية، الدنو ووسائل ذاك، أو األدبي
وسلطان، وجاه ثروة من ألصحابه الحكم يبيحه بما مستمتعني الحكم، عىل مسيطرين
وهذه املصنوع األدب هذا بني قل أو السياسة، وبني األدب بني محالفات تُْعَقد وكذلك
هذه ونتيجة املعونة، وتبادل الدعوة نرش املحالفات هذه وقوام أيًضا، املصنوعة السياسة
ثالثًا، ملرص األدبية السمعة إىل واإلساءة ثانيًا، الثقة وإفساد أوًال، الخلق إفساد املخالفات
هذا من وتسخر فيها، وتزهد تزدريها أن عىل مرص تكرب كانت التي العربية األمم وحمل

املوبوء. جوها به يمتلئ الذي الكثري اللغط
دام فما الغريب. الجو هذا يف الغريبة الظاهرة هذه تالحظ أْن تنَس ال ثم
تلك زعماء بني توازن هناك دام وما متكلف، وأدب متكلفة سياسة بني تحالف هناك
االستعطاف موقف السياسة من األدب يقف أن غريبًا فليس األدب؛ هذا وزعماء السياسة
والواقع بالتأييد، بخلت أو البذل، يف تلكأت أو باملعونة السياسة أبطأت إذا واالستجداء،
يلهيها وقد فيه، والتفكري األدب عن أحيانًا يرصفها قد وأنه كثري، السياسة شغل أنَّ

وتأييدها. ملعونتها جهًرا أو ا رسٍّ األدب يبذلها التي الجهود هذه عن أحيانًا
الرئيس هذا إىل فيسعى بمكانه، السياسة يذكر أْن من بأس األدب عىل فليس وإذن
الشعر من ألوانًا يديه بني يُْلقي ثم الوزراء، من الوزير هذا يزور أو الوزارة، رؤساء من
تُبْذَل التي القيمة الجهود هذه ويعرض والثناء، املدح من طاقات إليه م ويَُقدِّ والنثر،
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املتحرضة، الشعوب بني مرص مكانة ورفع الثقافة، ونرش الفن، وإحياء األدب، لتجديد
برشط ولكن ينفقوه أْن األدباء يستطيع املال هذا وإنَّ مال، إىل يحتاج كله هذا وإنَّ
من غريهم تعني كما الحكومة به تعينهم أن من أقل فال يجدوه لم فإذا يجدوه، أْن
أحيانًا، بالوعد وتعني حينًا باملال تعني فهي املعونة، بهذه تبخل ال والحكومة الناس،
عىل ويعني األمل، أبواب يفتح الوعد فإن الحاجات؛ إرضاء عىل يعني املال كان وإذا
الحديث العرص هذا يف باألدب األدباء تكسب يعود وكذلك الهموم، وأثقال الحياة احتمال
أيامه، وانقضت ذهب قد الطبيعي الوجه غري من باألدب التكسب أنَّ نظن كنا أْن بعد
الناس عىل كتابه أو ديوانه يعرض وأْن ديوانًا، ينظم أو كتابًا ينشئ أْن خليق فاألديب
من يعيش الناس، يلتمسه ما العمل من يلتمس أْن خليق واألديب يهجروه، أو ليشرتوه
وكنا قديًما، يألفونه األدباء كان الذي اليشء ولكن ودواوينه. كتبه ثمن من ويعيش عمله،
بالسؤال حياتهم األدباء يلتمس أْن هو منه، يخلصوا أْن عىل ونحرص به، نضيق نحن
أدباء، ألنهم الحياة عىل ليعينهم الكبري؛ هذا إىل أو الوزير هذا إىل يلجئون واالستجداء،
الثناء يبيعون هم أو القصور، وسائل من ووسيلة العجز، أدوات من أداة األدب كأنما
أْن إال فيذمون باملال، الذم عن سكوتهم يبيعون هم أو ويمنحون، فيمدحون، باملال
كنا هذا وكل كان، هذا كل والعروض، بالبضائع أو والدنانري، بالدراهم صمتهم يُْشَرتى
املحنة ولكن به، بأس ال شيئًا نريد مما بلغنا قد كنا أنا إيلَّ ويخيل يكون، أال عىل نحرص
عىل والقارصين األدعياء، وهجوم أخرى، ناحيٍة من الثقافية واملحنة ناحية من السياسية
األيام. هذه يف مألوًفا يسريًا شيئًا األدبي الكسب جعل ذلك كل ثالثة، ناحيٍة من األدب

وإن التجديد، سبيل يف ترسع األدبية الحياة وإن يرقى، األدب إنَّ هذا: مع ويقال
إنَّ ! كالَّ واملزاج، الطبع ويصفي والقلب، العقل يصلح عما للناس تتكشف الفنية الحياة
أْن ويوشك طبيعتها، يفسد الذي الوباء وإن ا، حقٍّ موبوءة األيام هذه يف األدبية حياتنا
الغزارة من حظها وقلة وضيقها الثقافة ضعف من يأتيها إنما خالًصا، ا رشٍّ يجعلها
مغرور. أو جاهل فيه يوغل أْن ينبغي ال ما عىل واملغرورين الجاهلني إقدام ومن والعمق،
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الحكم وأصول النقد

تقييًدا، ويقيده تنظيًما، النقد ينظِّم أْن عىل حريًصا عوض األستاذ صديقي يزال ما
كتبه الذي القيِّم فصله قرءوا فالذين الحدود، مرسومة الشكل واضحة صورة له ويجعل
الحكومات، وصور الحكم، ألصول النقد أخضع أنه يرون «الوادي» من العدد هذا يف
الفوىض أصحاب من أنا وجعلني أرستقراطيٍّا، الطناحي وجعل ديمقراطيٍّا، نفسه فجعل
ال ألني األدب؛ يف الفوىض أصحاب من أكون أْن عىل الحرص كل حريص وأنا األدب، يف
أن وال خريًا، منه أنتظر أْن أستطيع وال النحو، هذا غري عىل األدب أتصور أْن أستطيع
تخضع وال قيًدا، وال ا حدٍّ تعرف ال التي املطلقة الحرية عىل اعتمد إذا إال خصبًا، له أرجو
أني كما وجهها، عىل األدبية الديمقراطية أفهم أن إىل حاجٍة يف ولكني قانون، وال لنظاٍم
مثل إطالق أنَّ إيلَّ يخيل فقد أيًضا، وجهها عىل األدبية األرستقراطية أفهم أن إىل حاجٍة يف
صوًرا الناس عقول يف ويلقي إفساًدا، معانيها يفسد النحو هذا مثل عىل األلفاظ هذه

جميًعا. واألرستقراطية والديمقراطية والنقد األدب من مختلطة مشوهة
الصور هذه يف الناس نفوس يف تُلقى املبهمة العامة األلفاظ هذه أنَّ الظن وأكرب
أمامهم تثري ألنها بالتقصري؛ وتغريهم الكسل إىل الناس تدعو التي هي املشوهة، املختلطة
إليها، بالنظر فيكتفون وراءها، ما يبلغون وال تذليلها عىل يقدرون ال وعقبات، مصاعب
يف ويرسلونها ألسنتهم، بها ويطلقون أقالمهم، بها يجرون ثم هي، كما ويحفظونها
الُكتَّاب أنَّ ولو غناء، وال طائًال تجد لم وراءها عما سألتهم فإذا إرساًال، واملجالس األندية
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الجيل والكشف اختيارها، يف والتدقيق األلفاظ تحديد عىل حرصوا عامة واألدباء والنقاد
الذين األدباء أنَّ أظن وما ثقيل، َوَهمٍّ كثري عناءٍ من القرَّاء ألراحوا معانيها عن الواضح
حني ينتفعون أو ينفعون خاصة، النقد ويف األدب فنون من فنٍّ أي يف النثر ينشئون
بعض ومن الشعراء من هذا يُْقبَل إنما تحقيق، وال تحديد غري يف إرساًال األلفاظ يرسلون
املبهمة، العامة األلفاظ إطالق من النحو هذا ألن الشعراء؛ مذاهب يذهبون الذين الُكتَّاب
يقف وال العقل، بها يحفل ال لذة فيه والشعور، والقلب السمع يلذ الجمال من نوًعا يثري

إليها. يسعى أن عن فضًال عندها،
مذهب ولنذهب املبهمة، العامة األلفاظ هذه الشعراء وأمثال للشعراء إذن فلندع
تكون فكيف وإذن القول، فنون من به يتصل وما النقد يف نكتب حني والتحقيق الدقة
يف والديمقراطية األرستقراطية تكون وأين األدب؟ يف الديمقراطية أو األرستقراطية
أم يستهلكون؟ الذين القرَّاء عند تكون أم ينتجون؟ الذين األدباء عند أتكون األدب؟

وهؤالء؟ أولئك بني ويتوسطون يسعون الذين النارشين عند تكون
ينظمون كيف أو أنفسهم، ينظمون كيف أعرف فلست ينتجون، الذين األدباء فأما
حرٌّ ، حرٌّ بطبعه األديب أنَّ ذلك السياسة؛ يف املعروفة النظم هذه من نحٍو عىل غريهم
ينتج أْن يستطيع ال وهو شاء، متى ينتج أْن يستطيع ال فهو الخاصة، إرادته بإزاء حتى
العقل، واسع الذهن، قوي رجل هو وإنما يشاء، ما ينتج أْن يستطيع ال وهو شاء، كيف
عليه يملك يحس ما بعض وإذا بها، ويتأثر األشياء من حوله ما يحس الخيال، خصب
كل عىل أحس ما يصور أو ينظم أو يكتب أْن إىل تضطره قوية آثاًرا فيه ويثري نفسه،
تأثري أنَّ أزعم ولكني ا، تامٍّ إلغاءً إنتاجه يف ملغاة األديب إرادة أنَّ أزعم ولست حال،
األدب إنتاج يف الالشعوري املقدار وأنَّ يذكر، يكاد ال ا جدٍّ ضئيل اإلنتاج هذا يف اإلرادة
حياة تحلل أْن الصعب من أو السهل من يكون وقد الشعوري، املقدار من ا جدٍّ أعظم
البيئة ومن وطبيعته األديب مزاج من األوىل مصادرها إىل آثاره ترد وأن تحليًال، األديب
من للباحثني أتيح إن نفسه التحليل هذا ولكن فيه، عاش الذي والعرص به أحاطت التي
منه أقرب األدب يف مجربًا يكون أن إىل األديب، أنَّ عىل واضح دليل فهو اآلداب؛ مؤرخي
نفسه إىل بالقياس حرٌّ وهو الناس، إىل بالقياس حرٌّ إذن فاألديب مختاًرا، يكون أن إىل
الناحية هذه من وهو الحرية، غايات أبعد إىل حرٌّ وهو التدقيق، شئت إْن إرادته إىل أو
الذي الشيطان هذا سلطان إال لسلطان، يذعن أن وال لنظام يخضع أْن يستطيع ال متمرد
ديمقراطي املذهب ديمقراطي األديب يكون قد اإلنتاج، إىل ويدفعه إليه ويوحي يلهمه
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ال ألنها أيًضا؛ ديمقراطية آثار عنه فتصدر الوراثة، ديمقراطي البيئة، ديمقراطي املزاج،
فتصدر كله، هذا يف أرستقراطيٍّا األديب يكون وقد ملصدرها، مالئمة تكون أْن إال تستطيع
اتصلت كما األجيال، يف وأثرت «الفاشزم» حياة اتصلت وإذا أرستقراطية، آثار عنه
هذا تالئم آثار عنهم تصدر أدباء يوجد أْن من بد فال والديمقراطية، األرستقراطية حياة
من ناقد أو الكتاب من كاتب يستطيع فكيف وإذن الحياة، مذاهب من الجديد املذهب
أرستقراطيٍّا أو ديمقراطيٍّا األدب أو النقد يجعل أن يكن مهما سلطان صاحب أو النقاد
هي الفوىض، هي ذلك إىل السبيل وإنما سبيل، ذلك إىل ليس كله؟! بلشفيٍّا أو فاشيٍّا أو
سواها، الطبيعة ترىض وال غريها، الطبيعة تعرف ال التي الحرية املطلقة، الحرية هذه
تتأرج، حني والزهرة يهب، حني والنسيم تيضء، حني الشمس بها تستمتع التي الحرية
الحرية هذه السماء، يف يضطرب حني والربق يقصف، حني والرعد تعصف، حني والريح
عىل كله النقد ينظم أن يمكن فكيف وإذن سبيل، من تقييدها إىل ليس األدب سبيل هي
يلهج التي املذاهب هذه من شئت ما أنه عىل أو أرستقراطي، أنه عىل أو ديمقراطي أنه

والحوار! الجدال فيها ويكثرون السياسة، أصحاب بها
أرستقراطيٍّا، الطناحي األستاذ وليكن أدبه، يف ديمقراطيٍّا إذن عوض صديقي ليكن
يستطيعا لن أنهما فيه أشك ال الذي اليشء ولكن إلزاًما، ذلك يلزمهما مزاجها يكون فقد
يخرجا أْن يستطيعا ولن واألدباء، األدب عىل أرستقراطيتهما أو ديمقراطيتهما يفرضا أْن
بل النظام، عىل يعتمد مما أكثر الفوىض عىل يعتمد طليًقا، حرٍّا يكون أن من نفسه األدب
والجمود. العقم إىل ويضطره النظام، ويفسده ونفًعا، خصبًا وتملؤه الفوىض تصلحه

أما والنقد؟ األدب يف أرستقراطيني أو ديمقراطيني يكونوا أْن يمكن كيف والقرَّاء
أو يقرأ فيما لها حدَّ ال التي الخالصة املطلقة بحريته يستمتع أن يجب قارئ كل أن
الحق ولكن فيه، شك ال يشء فهذا واملجالت، والصحف الكتب من يقرأ ما اختيار يف قل
حريته أنَّ والواقع مطلقة، القارئ حرية أنَّ فاألصل آخر، يشء الواقع والحق يشء، املقرر
إال يقرأ أْن يستطيع ال أنه وأظهرها أيرسها ضيقة، وحدوٍد كثرية بقيوٍد محدودة مقيدة
إليه، ويصل له ينرش ما بني يختار أن يف حر ذلك بعد بعد وهو إليه، ويصل له ينرش ما
وأظهرها أيرسها الضيق، شديدة كثرية بحدوٍد أيًضا محدودة نفسها هذه حريته ولكن
الناس نفوس يف تأثريًا األشياء أشد من واإلعالن الناس، به يتأثر بما يتأثر إنسان أنه
اإلعالن يرى حتى داره من يخرج أال يكفي باإلعالن، مقيد فالقارئ وإذن يكونوا، مهما
ينرش كتاب عن اإلعالن يرى حتى صحيفة يف ينظر وأال تمثل، قصة أو ينرش كتاب عن
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القصة، هذه يشهد أو الكتاب هذا يقرأ أْن إىل قويٍّا دفًعا مدفوع أنه لريى تمثل؛ قصة أو
قوٍم من صادًرا اإلعالن كان فإذا شديًدا، القارئ اندفاع كان ا ملحٍّ اإلعالن كان وكلما
له رجل عن صادًرا اإلعالن كان فإذا أشد، القارئ اندفاع كان فيه ويفتنون يحسنونه
الحرية فهذه وإذن له، حد ال اندفاعه كان ظن وحسن ثقة به للناس أو الناس بني مكانة
مطلقة األمر حقيقة يف ليست جميًعا بها نحلم والتي للقارئ، الحق يقررها التي املطلقة

قيد. كل من بريئة وال
الحكم يف مقيد كذلك فهو القيود، بهذه يقرأ ما اختيار يف مقيد القارئ أنَّ وكما
ما فيه وألح الكتب، من كتاب عىل بالثناء اإلعالنات ولوحات الصحف فامأل يقرأ، ما عىل
الناس من كثريًا بأن وثق املال، من إنفاقه استطعت ما ذلك يف وأنفق اإللحاح، وسعك
الذين وسيشفق عنه، أكثرهم وسريىض وسيقرءونه وسيشرتونه الكتاب، إىل سيرسعون
أو بالغباء، أو بالجهل يتهموا أْن مخافة سخطهم يعلنوا أْن من الكتاب عن يرضون ال
كبار من فصوًال العنيف اإلعالن هذا إىل تضيف أْن استطعت فإذا والغرور، بالتحذق
بالفوز سيظفر كتابك أنَّ إىل مطمنئ فأنت بهم، ويثقون القرَّاء، يحبهم الذين الكتاب
تهدأ أن بعد الكتاب هذا يف الصحيح الرأي يظهر وقد تقدير، أقل عىل حنٍي إىل والتأييد
يستطيع ال القارئ أنَّ من بسبيله نحن فيما يؤثر ال هذا ولكن واإلعالن، النقد عاصفة
أشد خاضع هو وإنما الكلمة، لهذه الصحيح باملعنى القراءة يف ديمقراطيٍّا يكون أن
أن القارئ خضوع من بد يكن لم إذا ألوثر إني ولعمري اإلعالن، لطغيان الخضوع
يلح وال يتكلفه وال الطغيان، يطلب ال الثقافة ممتاز مثقف أديب ناقد لطغيان يخضع
مال من عليه ينفق وما اإلعالن، يفرضه الذي املرذول الطغيان لهذا يخضع أن عىل فيه،

للقراء. إخالص وال نصح وال صدق غري يف
أرستقراطيتهم أنَّ كما األحالم، من حلم الناحية هذه من إذن القرَّاء فديمقراطية
يكون أين أو األدب؟! يف واألرستقراطية الديمقراطية تكون فأين وإذن األوهام، من َوْهم
عند تحقيقه يمكن ال دام وما األدباء، عند تحقيقه يمكن ال دام ما األدب يف الدقيق النظام
والقراء، األدباء بني يتوسطون الذين النارشين عند الدقيق النظام يكون إنما القراء؟!
أو أرستقراطيٍّا، أو ديمقراطيٍّا النظام هذا يكون أْن يعنيني ليس بل أدري، ولست
مصلحة رعاية عىل يشء كل قبل يقوم وأنه دقيق، نظام أنه الواقع الحق ألن شيوعيٍّا؛
سبيل يف بهما التضحية والقارئ األديب إهمال وعىل عليه، يعتمد الذي املال ورأس النارش
إْن فيه نكتب أْن أردنا الذي املوضوع عن نبعد ولكنا املال، لرأس اآلثمة املرسفة التنمية
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هم وما فلندعهم جميًعا، واملستهلكني باملنتجني واستبدادهم النارشين عند الوقوف أطلنا
إىل ولنرجع املستهلك، بالقارئ وعبث املنتج باألديب تضحية ومن ونهب سلب من فيه
الحكم نظم من لنظام شامًال ا عامٍّ خضوًعا يخضعا أن يمكن كيف ولنسأل واألدب، النقد
أو أرستقراطيني؟ أو ديمقراطيني يكونا أْن يمكن كيف الحكومات؟ صور من لصورة أو
أنتظر زلت ما القرَّاء؟ فيهما يحكم أْن أو الفن فيهما يحكم أْن يمكن كيف أدق: بعبارٍة
يقرأ كيف نفسه الفن عن بل يكون، كيف هذا الفن حكم عن الفن أصحاب ينبئني أن
يمكن كيف الجمهور أصحاب ينبئني أن أنتظر زلت وما يقىض، وكيف يالحظ، وكيف
أنه مع متفق حكم عنه يصدر وكيف الجمهور؟ هذا هو من األدب؟ يف الجمهور حكم

والثقافة؟ والبيئة الطبقة يف االختالف أشد مختلف هو
فدعوا يشء، كل عىل النظام تفرضوا أْن اإلرساف من إنَّ الزمالء، أيها صدقوني
ما شاء من ولينتقد يشاء، ما شاء من ليكتب يكون، أن له هللا أراد كما طليًقا، حرٍّا األدب
فيه خري ال بما الذهاب نفسها للطبيعة ولندع بهذا، إال لألدب حياة فال يشاء، كما يشاء
من وأقدر النقاد، من وأقدر الفن، من أقدر الطبيعة تكون فقد الناس؛ ينفع ما واستبقاء
بأنها فأجيبك هي؟ ما الطبيعة عن ستسألني أنك أعلم وأنا التصفية، هذه عىل الجمهور
تعمل والتي نعرفها، ال والتي نعرفها التي والخفية الظاهرة املؤثرات من مجموعة هي
َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ وجل: عز هللا قال ما تحقيق عىل نرد لم أم أردنا سواء

اْألَْرِض﴾. ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَفُع
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األدبي الضمري يف

حولها من وتثور الفصول، عليها وتتعاقب والنهار، الليل عليها يختلف مضطرمة جذوة
وال الخمود يعرف ال متوجهة، متوقدة وهي الظروف، حولها من وتتباين العواصف،
كان إْن املوت، إال يخمدها ال التي القوية الخالدة الجذوة هذه سبيًال، إليها الضعف
شيئًا، يفني ال املوت ألن ذلك؛ يستطيع ال أنه الظن وأكرب — يخمدها أْن يستطيع املوت
الخالدة الجذوة هذه — مكان إىل مكاٍن ومن حيز إىل حيٍز من تنتقل الجذوة، هذه وأن
هذا يستحق الذي األديب لضمري الصادقة الصورة عندي هي الفناء عىل تستعيص التي
التي والخطوب تكتنفها، التي الظروف تكن مهما الضعف تعرف ال قوية هي االسم،
حياته وادرس االسم، بهذا خليًقا أديبًا خذ صبٍّا، عليها تصب التي والهموم بها، تلم
قد هذه جذوته أنَّ فسرتى وتلك، بهذه أحاطت التي والظروف املادية وحياته األدبية
يف جميًعا الظروف واستغلت جميًعا، األحداث عىل واستعصت جميًعا، للخطوب ثبتت

املتصل. وإنتاجها وصفائها وتوقدها بقائها سبيل
األيام، له وتبسم العيش، خفض له ويتاح الظروف وتواتيه األديب، لهذا الحياة تلني
يطغيه، وال يبطره ال كله هذا من شيئًا ولكن األمل، قوي مبتهج راٍض ناعم هو فإذا
معبد إىل دائًما املختلف دائًما، األديب هو إنما فيه، اإلنتاج عن وال األدب عن يرصفه وال
ال والفن، والحكمة األدب آيات من فيه ما خري املعبد هذا من دائًما املستخرج «أبُلون»
نعيم، من له أتيح بما يكتفي وال العيش، لني إىل يطمنئ وال الحياة، بزخرف ينخدع
تنتج، أن من وتمكينها وتنقيتها وتصفيتها جذوته إذكاء إىل وسيلة كله هذا يتخذ وإنما
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مشكالت من ممكن عدد أكرب تتعمق أن ومن الناس، من ممكن عدد أكرب تمس أن ومن
وتُعرض الحرب، أشنع له الظروف وتنصب له، وتتنكر عليه الحياة تقسو وقد الحياة،
كل من تأخذه شباًكا والعدوان واملكر الكيد من له الدنيا وتنسج إعراًضا، عنه اآلمال
يتحرك وال ا، همٍّ أحس إال يسكن وال ا، رشٍّ رأى إال يتأخر وال ا، رشٍّ رأى إال يتقدم فال مكان،
وال ينقطع، ال الذي والنكر املتصل الرش يرصفه ال أديب ذلك مع وهو ا، همٍّ أحس إال
العكوف دائم هو إنما هذه، جذوته عن وال أدبه عن الثقال الهموم وال املتالحقة، الخطوب
من ويستفيد لينها، يستغل كما لذلك الحياة قسوة يستغل لها، التذكية مستمر عليها،
هذه بجذوته ويبلغ بالسعادة، انتفع كما بالشقاء وينتفع النعيم، من استفاد كما البؤس
الحياة، مسائل من ممكن عدد أكرب تتعمق وأن الناس، من ممكن عدد أكرب تمس أْن
اإلنسان قلب عليها ينطوي التي الخفية العواطف هذه من ممكن عدد أكرب تثري وأن
تمسه حني ينتج ينقطع، ال وإنتاج متصلة وحياة دائمة حركة االسم. بهذا الخليق األديب
حني وينتج الحياة، ظاهر يف قويٍّا يكون حني ينتج الرضاء، تمسه حني وينتج الرساء،
ألن يموت؛ أن بعد وينتج حيٌّ وهو ينتج دائًما، قوي ألنه الحياة؛ ظاهر يف ضعيًفا يكون
األدبي، ضمريه حياة فأما تموت، التي هي املتصلة ملكاته وألن يموت، الذي هو جسمه
يسلم حتى يموت ال أبًدا، باقية فهي ونفسه، وقلبه عقله حياة فأما املتقدة، جذوته فأما
يؤتي ما ومذاهبه وخواطره ومعانيه آرائه من اآلفاق يف يلقي وحتى يحمله، من إىل اللواء
دائًما حيٌّ كذلك وهو نفوس، إىل الحياة منها تنتقل نفوًسا ويحيي أثمار، تتبعها أثماًرا
عىل قادر وإنسان يفكر، وعقل يشعر قلب األرض يف بقي ما دائًما باٍق الناس، عاش ما

واإلنتاج. والذوق الفهم
وبيئاتهم آجالهم اختالف عىل االسم هذا يستحقون الذين األدباء من شئت من خذ
بعد أحياء فهم ماتوا، أن بعد حياتهم واْدُرس يموتوا، أْن قبل حياتهم واْدُرس وأزمانهم،
فيها ترى أم فتوًرا، الحياة هذه يف ترى أم ضعًفا، الحياة هذه يف أترى وحدثني املوت،
الذي واإلنتاج املتصل، والخصب املتصلة، القوة هي إنما ، كالَّ للفناء؟ واستعداًدا ذبوًال
وكم قرون، من الهومرييني عىل أو هومريوس، عىل مىض كم سبيل، انقطاعه إىل ليس
وتُحيي تقرأ باقية ذلك مع اآلثار وهذه واألجيال، واألمم الظروف آثارهم عىل اختلفت
ويف وأشكاله صوره يف يختلف الذي القيم، اإلنتاج إىل وتدعو العواطف، وتُثري النفوس،
الجذوة هذه هو واحد، أصل إىل دائًما ينتهي ولكنه أيًضا، موضوعاته ويف وآياته أغراضه
بهما يتصل ما أو واألوديسا، اإللياذة أنتجت والتي بعد، تخمد لم التي امُلضطرمة القوية
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أدباء من أو الرومان أدباء من الهومرييني غري شئت من وخذ واألساطري، القصص من
فسرتاهم الحديث، العرص هذا ويف الوسطى العصور يف الفرنجة أدباء من أو العرب
الذين من وأمثايل أمثالك حياة من ومرة مرة ألف وأنفع أقوى حياتهم أنَّ وسرتى أحياء،
فليس املشكالت، من يثور فيما ويجادلون الناس، إىل ويتحدثون األرض، يف يضطربون
اآلثار، هذه عن وتحدثهم وأمثاله، هومريوس بآثار اآلن الناس انتفاع أنَّ يف شكٍّ من
ومرة مرة ألف أكثر الشعر، ونظم النثر إنشاء عىل بها واستعانتهم لها، واستغاللهم
صوتهم يكن ومهما مرتفًعا، شأنهم يكن مهما األحياء، األدباء ينتج بما انتفاعهم من
عىل بقدرتها تمتاز إذن األدبية فالجذوة قويٍّا، للخلود استعدادهم يكن ومهما بعيًدا،
إال يزيدها ال عليها األحداث اختالف وبأن قوة، إال يزيدها ال بها العهد طول وبأن البقاء،

وانتشاًرا. اضطراًما
يف جذوته ويخمد األدب، يفارق أْن عىل قادر أنه يزعم من ا حقٍّ أديبًا فليس إذن
يستطيع ما بني يفرق وال طاقته، يقدر وال نفسه، يعرف ال ولكنه أديب، هو أو نفسه،
أنه نفسه عن هو ويتحدث أديب، أنه عنه الناس يتحدث رجًال رأيت وإذا يستطيع، ال وما
ليست أشياء إىل وينرصف األدبي، اإلنتاج وعن األدباء حياة عن فجأة يتخلف ثم أديب،
ثم عنه، الناس خدع أو نفسه، عن خدع وإنما أديبًا، ليس أنه فاعلم يشء، يف األدب من
إىل أمره يف الناس وعاد يالئمه، ما إىل فعاد أمره، يف الحق للناس َ تَبنَيَّ أو الحق، له َ تَبنَيَّ

الصواب.
النعيم، عليه واتصل الظروف، وواتته الحياة، له استقامت ما ينتج أديبًا رأيت وإذا
شيئًا، يصنع لم البؤس، عليه سلط أو الظروف، به نَبَْت أو الطريق، به اعوجت فإذا
خليًقا أديبًا ليس فهو املفيد؛ املنتج الخصب وبني بينه وحيل الوهن، وأدركه ضعف وإنما
من أحببت ما عليه تخلع وأن األسماء، من شئت بما تسميه أْن تستطيع االسم، بهذا

أديب. أنه له تزعم أن إال األوصاف،
أعماق يف ون ويَُزجُّ فيتغنون، بالحرية يستمتعون الذين الشعراء هؤالء أتعرف
والجوع البؤس إىل ويضطرون فيتغنون، بالنعيم يستمتعون والذين فيتغنون، السجون
أو الشاعر به يمتاز ما أخص ألن ا! حقٍّ وأدباء ا حقٍّ شعراء هؤالء فيتغنون؟ والحرمان
وملكته يشء، لكل مرآة وقلبه دائًما، حيٌّ وضمريه دائًما، مضطرمة جذوته أنَّ هو األديب
الحياة تعجبه رجًال رأيت فإذا املرآة، هذه يف يرتسم ما لكل دائًما مصورة اإلنشائية
منقوص، شاعر أو منقوص، أديب فهو إليه؛ اضطر أو الصمت آثر ساءته فإذا فيتغنى،
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عن ويكف يريد، حني فينتج أدبه، عىل إرادته يسلط الذي الرجل هذا رأيت إذا بك فكيف
يترصف التي األشياء هذه من غريه يف يترصف كما األدب يف ويترصف يريد، حني اإلنتاج
وإنما متكلف، هو وإنما صانع، هو وإنما أديبًا، ليس الرجل هذا أحراًرا؟ فيها الناس
إىل وسيلة ال الحياة، إىل وسيلة العمل يتخذون الذين العمال ومن العمال، من عامل هو
مهما به، تتصل أْن عىل املكرهة حبه، عىل املفطورة بالفن، املشغوفة طبيعتهم إرضاء

الظروف. تكن
عواطفه تتباين وقد وميوله، آراؤه تختلف قد االسم هذا يستحق الذي واألديب
اليشء هذا عىل ويسخط يشء، عن يرىض وقد يسخط، وقد يرىض، قد وهو وأهواؤه،
يؤثر ال هذا من شيئًا ولكن يكرهه، ثم شيئًا يحب وقد يبغضه، ثم إنسانًا يحب وقد نفسه،
ظرف، كل وفوق يشء، كل فوق ورفعه لألدب، تقديسه يف يؤثر وال األدبي، ضمريه يف
والغرض، الغاية هو وإنما أداة، وال وسيلة ليس عنده فاألدب هوى، أو عاطفة كل وفوق
رأيت فإذا يموت، أْن يجب أجله ومن عاش، أجله ومن خلق، أجله من الذي اليشء وهو
إىل به فيميل السوق، يف األدبي مذهبه ويبيع امتهانًا، ويمتهنه ابتذاًال األدب يبتذل رجًال
الشمال، نحو السوق راجت إْن الشمال إىل به ويميل اليمني، نحو السوق راجت إْن اليمني
تميض أْن تريد أين وإىل الريح تهب أين من يتبني حتى املنتظر الحائر موقف به ويقف
الذي األدبي الضمري بهذا مستمتًعا الرجل هذا وليس أديبًا، الرجل هذا فليس ليتبعها؛
يريد والعروض، السلع من طائفة يحمل تاجر هو وإنما والخلود، القوة ألصحابه يتيح
األحيان. من كثرٍي يف التوفيق ويخطئه حينًا، فيوفق الربح، من له يتاح ما منها يفيد أْن
ال قاٍس الرتدد، يعرف ال ماٍض املرونة، يعرف ال ُصْلٌب الصحيح األدبي والضمري
يف يفرط تراه األدب، يف يتلون ال ولكنه كثرية، أشياء يف يتلون األديب ترى لينًا، يعرف
يف يساوم ال ولكنه كثرية، أشياء يف يساوم تراه األدب، يف يفرط ال ولكنه كثرية، أشياء
قد الشاعر هذا إىل انظر مساومة، أو تفريط أو بتلون األدب يمس أْن يستطيع ألنه األدب؛
يتصور فهو فرًضا؛ نفسه عىل املذهب هذا فرض أو الشعر، يف املذهب هذا لنفسه اتخذ
دون النحو هذا عىل ويتغنى ذاك، دون النحو هذا عىل وينظم ذاك، دون النحو هذا عىل
رضوب من هللا شاء ما حياته يف ويمتحن امللمات، به وتلم األحداث، عليه تختلف قد ذاك،
يميل ولن النظم، يف أسلوبه عن يتحول ولن الشعر، يف مذهبه يغري لن ولكنه االمتحان،
ال الذي الفني للتطور طبيعية نتيجة التحول هذا يكون أْن إال الغناء، يف طريقته عن
يغري أْن فأما ذلك، عىل يريدونه الناس ألن آخر؛ بمذهٍب مذهبه يبيع أْن فأما منه، بد
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يميل أْن ا فأمَّ أهواءهم، يوافق وال الناس يريض ال القديم أسلوبه ألن النظم؛ يف أسلوبه
ال يشء فهذا الناس، ذوق تالئم ال طريقته ألن أخرى؛ طريقٍة إىل الغناء يف طريقته عن
عند يقف وال بهم، يحفل وال الناس يف يفكر ال االسم بهذا الخليق األديب ألن إليه؛ سبيل
عند ويقف وحده، باألدب ويحفل وحده، األدب يف يفكر وإنما يريدون، ال وما يريدون ما

وحده. األدب يريد ما
فيما اختيار وال إرادة وال له رأي ال الذي املجرب، للرجل صورة أصدق هو األديب
كيف تعرف ال وهي ه، تُوجَّ التي باألداة يشء أشبه هو الخالصة، األدبية اآلثار من ينتج
يشء وأشبه تتلقاها، كيف تعرف ال وهي الصور تتلقى التي باملرآة يشء وأشبه ه، تُوجَّ
هو هذا يأتيه، أين من وال يأتيه كيف يعرف ال وهو الوحي، يأتيه الذي امللهم بالرجل
وقادة للناس أئمة يكونوا أْن لهم ويتيح البقاء، ألصحابه يتيح الذي األدبي الضمري

للحضارة.
وال مقاومة، عىل تقدر وال ثباتًا، تعرف ال التي الفاترة الضعيفة الضمائر هذه فأما
ليست أنها العلم حق أعلم ولكني هي، ما أدري فلست استمراًرا، وال استقراًرا تحس
تصفها وأن األسماء، من شئت بما تسميها أْن تستطيع ضمائر هي وإنما أدبية، ضمائر

األوصاف. من أحببت بما
يف لست أني وأظن التفصيل؟ هذا كل وفيم الكالم؟ هذا كل فيم تسألني: ولعلك
الحديث، املرصي األدب يف تنظر أْن يكفي وإنما الجواب، أطيل أْن وال أجيب أْن إىل حاجٍة
هذا من الصحيح األدبي الضمري يكون أين تسأل وأن املحدثني، املرصيني األدباء ويف
ويرقى الظروف، عن أدبه يرفع الذي األديب هذا يكون أين األدباء؟ هؤالء ومن األدب
كما فيه يساوم وأن تجارة، يجعله أْن ويأبى الضيم، عن به ويمتنع األحداث، فوق به
يسأل وال ينشئ، أن قبل الناس يف يفكر ال الذي األديب هذا يكون أين التجار؟ يساوم
القرَّاء؟ يف يذيعها أْن قبل األدبية آثاره عواقب يقدر وال ينتج، أْن قبل الناس سيقول عما
أْن وقبل يكتبه أْن قبل والدنانري بالدراهم األدبي أثره يقوم ال الذي األديب يكون أين
إليه، الشهرة تسعى إنما الشهرة إىل يسعى ال الذي األديب هذا يكون أين يخرجه؟
وال االنزواء، يكره وال الخمول يخاف ال والذي الرضا، يطلبه وإنما الرضا يطلب ال والذي
يكون أن إال األدب صحبة يرىض ال الذي األديب هذا أين والخطر؟ الغضب من يشفق
اتباع أو السلطان غضب يهيج وال خوًفا، يثري وال لخطر يعرض ال مأمونًا صاحبًا األدب
أين ثم خاص؟ بنوٍع الناس قروش عنه يحول وال الناس رضا عنه يحول وال السلطان،
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وأْن األدب، هذا عن تبحث أْن تستطيع األديب؟ هذا مثل مرص يف ينتجه الذي األدب هذا
األدبي باملبدأ يؤمن الذي الصحيح األدبي الضمري تلتمس وأْن األديب، ذلك عن تبحث
مرص يف األدباء هؤالء أنَّ يف تخالفني لن وأظنك الديني، بمبدئه النقي الرجل يؤمن كما
أنَّ ويف بأنفسهم، أنفسهم يحصون ألنهم اإلحصاء؛ إىل حاجٍة يف وليسوا ا، جدٍّ قليلون
إىل حاجٍة يف ليست ا جدٍّ قليلة الحي األدبي الضمري هذا عن تصدر التي األدبية اآلثار
مكانها ترفع التي الصالحة األدبية بالحياة ستظفر مرص أنَّ ويف نفسها، تعد ألنها العد
أْن يستطيع ويوم أدبائها، يف األدبي الضمري يقوى يوم ا حقٍّ باألدب الراقية األمم بني
ينشئون فال الشعراء، من وكثرٍي الُكتَّاب من كثرٍي نفوس عىل صحيحة سيطرة يسيطر

وإيمان. وصدق يقنٍي عن إال ينظمون وال
رأيك ما ولكن ا، حقٍّ هذا يكون فقد متشائم، إني تقل وال الرأي، سيئ إني تقل وال
النهضة أسس من أساس املوضوعات هذه مثل يف التشاؤم أنَّ ويف الرأي سوء أنَّ يف
الصارم والنقد النقد أنَّ ويف عجز، التفاؤل أنَّ ويف غرور، الرأي حسن أنَّ ويف الصحيحة،
من رضورة هذا أجل من هو يصانع وال يجامل وال يهمل، وال يمهل ال الذي الحازم،

اآلن! مرص يف األدبية الحياة رضورات
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واإلحسان واألدب والعلم الدين بني

ويف ينقيض، يكاد ال الذي الطويل العنوان هذا يف — الكريم القارئ أيها — رأيك وما
القرص، يف ممعنًا قصريًا عنوانه يختار أْن تعوَّد كاتب عن يصدر الطويل العنوان هذا
ولو لفعل، الكلمة عن به ينزل أْن استطاع ولو األحيان، أكثر يف الكلمة به يتجاوز ال
مع ولكنه مؤثًرا، وله مغتبًطا بذلك لكان يقرأ وال يحس رمًزا عنوانه يجعل أْن استطاع
الصوم، كشهر أو الشتاء، كليل طويًال حديثه عنوان يكون أْن اليوم هذا يف آثر قد ذلك

العلماء: بعض فيها أنشد التي الفتاة تلك كعرقوب أو

ال��ط��ول ف��ي ال��ص��وم ش��ه��ر م��ث��ل ع��رق��وب��ه��ا أخ��ط��ب��ه��ا ك��ن��ت ف��ت��اة أن نُ��بِّ��ئْ��ُت

الرتكيب، شديد مركب االختالف، شديد مختلف ولكنه فحسب، ليسطويًال والعنوان
يقرؤه من إىل يخيل كله بهذا وهو اإلحسان، وفيه األدب، وفيه العلم، وفيه الدين، فيه
يف يثري وهو خطر، يشبهه ال الذي خطرها لها معضلة شائكة ملوضوعاٍت سأعرض أني
والقتال، للحرب وتأهبًا والنضال، للجدال واستعداًدا القراءة إىل شوًقا يقرؤه من نفس
شيئًا يقول أْن يريد كان إذا إال والعلم، الدين عن الفصل هذا كاتب يتحدث أْن ينبغي فما
كاتب يتحدث أْن ينبغي وما بال، ذي أمٍر عىل يُْقِدم أو خطريًا، حدثًا يحدث أو عظيًما،
وسرييض قوًما، سيحفظ ملوضوٍع يعرض أن يريد وهو إال واألدب العلم عن الفصل هذا
موقعه وما األدب؟ من موقعه ما واإلحسان شعواء، حرب وهؤالء أولئك بني وسيثري قوًما،
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أيريد ناقًدا؟ يكون أْن الفصل هذا كاتب أيريد الدين؟ من موقعه فهم إْن العلم من
العنوان هذا سيثريها أسئلة ماذا؟ يريد أم فيلسوًفا؟ يكون أْن أيريد واعًظا؟ يكون أْن
انتظارهم يطول أال عىل حريص وأنا قرءوه، إذا الناس من كثري نفوس يف املركب الطويل
مرص وحسب انقالبًا، أبتغي وال ثورة أريد ال بأني وألنبئهم إذن، إليه فألرسع للجواب،
إثر السيايس االنقالب فيها يحدث أْن مرص وحسب وأتباعه، «صدقي» فيها يثور أْن
ومع األسف مع وهم بالناس، يرفقوا أْن األيام هذه يف لألدباء وخري السيايس. االنقالب
ثورة يحدث أْن خليًقا شيئًا ينتجون يكادون ال أو ينتجون فال بهم، يرفقون الرسور
العنوان؛ هذا اخرتت ذلك مع ولكني عظيم، أمٍر عىل أقدم أْن إذن أريد ال اضطرابًا، أو
يهيئ تلميذ أني وألفرض االختيار، هذا يقتيض فموضوعه ا، بُدٍّ اختياره من أجد لم ألني
يقولون كما — املوضوع هذا عنارص يبني أْن يريد فهو اإلنشاء؛ موضوعات من موضوًعا
إذن فألبني النظام، سبيل يف آخذًا أو منظًما عقًال يصور منظًما يكتبه ما ليكون —

اليوم. هذا يف األربعاء حديث يكون أْن أردت الذي اإلنشائي املوضوع هذا عنارص
واملرصيون املوضوع، عنارصهذا من العنرصاألول هي اإلسالمية الخريية فالجمعية
مختلفة أنواًعا تعينهم ألنها الفقراء يعرفها اإلسالمية، الخريية الجمعية يعرفون جميًعا
الحياة. يحتملوا أن منهم للمحرومني وتتيح العلم، من ألوانًا أبناءهم تُعلِّم املعونة: من
بالجهد، ويعينها باملال يعينها مروءتها، عىل يعينها منهم كثريًا ألن األغنياء؛ ويعرفها
حب وهو اإلنسانية، نفسه به يكمل الذي الجزء بهذا ويعينها باإلخالص، ويعينها
الذين املعلمون ويعرفها مدارسها، إىل يختلفون الذين التالميذ ويعرفها اإلحسان.
رمضان، استقبال عىل بها يستعينون الذين املعوزون ويعرفها التالميذ، هؤالء يؤدبون
الشتاء، كان إذا الدفء عىل بها ويستعينون األعياد، الستقبال التهيؤ عىل بها ويستعينون
فأدركهم أغنياء كانوا الذين هؤالء يعرفها ثم الجوع، أشباح لهم تراءت إذا التبلغ وعىل
الطالب يعرفها ثم كراًما، يكونوا أْن عىل فتعينهم كراًما، يكونوا أْن يريدون ولكنهم الفقر،
العايل، التعليم من حظه استكمال عىل بعضهم تعني ألنها العليا؛ املدارس ويف الجامعة يف
قد بالوجود، العهد قديمة ألنها واألجانب؛ املرصيني من جميًعا مرص سكان يعرفها ثم
وأروعه وأرقاه مظهر أقوى يف عام كل يف للناس تظهر وهي الفيض، عيدها تبلغ كادت
تعرفها السامي املندوب دار إنَّ ويقال: غًدا، ستقيمه الذي السنوي حفلها تقيم حني
بها تزدان فضيلة اإلحسان ألن املال؛ من بيشءٍ الغد الحتفال تربعت إنها ويقال: أيًضا،
العنرص هو فهذا إنسانًا، اإلنسان وتجعل جميًعا، الوطنيات بها وتزدان جميًعا، الديانات

غموض. وال لبٍس غري يف بينته قد وأظنني اإلنشاء. موضوع عنارص من األول
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يعرف ال الذي الكريم اإلسالمي الدين وعلماء الدين، علماء فهو الثاني العنرص وأما
الصدقة وجعل والرب، بالرحمة البائس وإيثار الفقري عىل العطف يف يشبهه دينًا الناس
عدل لتحقيق منتجة صالحة أداة واتخاذها فرًضا، القادرين عىل فرضها أركانه من ركنًا
املحرومني، األغنياء بني الحب ولتحقيق الطبقات، بني التوازن ولتحقيق األرض، يف هللا
أدران من اإلنسانية النفس ولتطهري والفساد، االضطراب من االجتماعي النظام ولصيانة
حفظته وهم ودعاته، حماته هم اإلسالم وعلماء املنفعة، عىل والتهالك والحرص األثرة
عنه ينهى عما واالنتهاء معروف، من به يأمر بما االئتمار يف الناس قدوة وهم ونارشوه،
مصابيح وهم املثال، ابتغى ملن املثال وفيهم األسوة، أراد ملن األسوة وفيهم منكر، من
وأحب أنفسهم، يف الناس أزهد وهم الخري، إىل والدعاة الحق إىل الهداة وهم الظالم،
رسل وهم اآلخرة، لثواب الناس وأحب الدنيا، ألعراض الناس أبغض وهم للناس، الناس

السماء. إىل الناس قادة وهم األرض، يف الرحمة
فهذه الثالث العنرص فأما اإلنشائي، املوضوع عنارص من الثاني العنرص هو فهذا
أْن إىل بها تدعوهم الناس، عىل عام كل يف الخريية الجمعية توزعها التي البطاقات
وتزكيهم، تطهرهم صدقة ثمنها يدفعوا أن إىل بها تدعوهم قل أو العام، حفلها يشهدوا
فيمن واألصل اإلحسان، يف امليض عىل املحسنني وتعني الفقر، احتمال عىل الفقراء وتعني
يكن لم إْن مضاعف وغري غنيٍّا، كان إْن مضاعًفا ثمنها يؤدي أْن البطاقة هذه إليه انتهت
يستطع لم فإن شهوده؛ استطاع إْن الحفل يشهد أْن فاألصل الثمن هذا أدى فإذا غنيٍّا،
البطاقات وهذه فيه، يختلفون وال هذا يعلمون جميًعا والناس بأس، ذلك من عليه فليس
وأهل ودواوينها، الدولة مصالح وعىل وجماعاتهم، الناس أفراد عىل عام كل يف توزع
عنارص من الثالث العنرص هو فهذا بالبذل، يتطوعون كما بالتوزيع يتطوعون الخري

املوضوع.
وتنتفع فيها لتفكر إال أقصها ال ولكن ، تَُقصَّ أْن يجب قصة البطاقات ولهذه
عن بطاقات خمس صدرت فقد النفع، عىل قادرة بالتفكري خليقة أنها وسرتى بها،
وقيل املوظفني، كبار من كريم رجل وهو اللجنة، هذه رئيس عن قل أو الحفل، لجنة
اإلسكندرية، إىل راشدة اذهبي ثم الربيد، صندوق إىل راشدة اذهبي البطاقات: لهذه
الجمعية إىل وأرسيل هناك، استقري ثم املدينة، يف الديني املعهد إىل راشدة اذهبي ثم
وضآلته قلته عىل الدين علماء من يجمع الذي الجنيه فليس مبارك، ولكنه يسريًا ثمنك
جنيه هو وضخامتها، كثرتها عىل الدين رجال غري من تجمع التي الجنيهات كمئات
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الخمس البطاقات أيتها — اذهبي والنماء، الخصب وفيه كلها، الربكة فيه وبر، خري كله
سالم إليه وألقي الفقراء، تحية عليه فاقرئي اإلسكندرية، يف العلماء شيخ إىل راشدة —
الكريم اللجنة رئيس عند من البطاقات وخرجت ينتظرون. إنهم له: وقويل البائسني،
الفخر، من يملؤها عما لتبني تنطق تكاد الفرح، عظيمة فرحة النشاط، شديدة نشيطة
لفقراء الصدقة منه لتأخذ الدين شيوخ من شيٍخ إىل تذهب خمس ببطاقات بالك وما
فريى، فيفضه إليه، يدفع غالف وإذا يوم، ذات الكريم اللجنة رئيس أصبح ثم املسلمني!
أْن تريد البال، كاسفة كئيبة حزينة إليه عادت قد الخمس البطاقات يرى يرى! ما رش ويا
وبني بينها حال قد الحزن ألن بل تبني، ال بطاقات ألنها ال تشكو، أْن تستطيع فال تشكو
ألسنة، للبطاقات كان إْن لسانها وعقد قلوب، للبطاقات كان إن قلبها فأفعم الشكوى،
قول وتمثلت وصابرت، وصربت الطرق، يف وألحت لها، يُْفتَْح فلم الشيخ باب طرقت لقد

الكريم: الشاعر

ي��ل��ج��ا أن ل��ألب��واب ال��ق��رع وم��دم��ن ب��ح��اج��ت��ه ي��ح��ظ��ى أن ال��ص��ب��ر ب��ذي أخ��ل��ق

ا ردٍّ ُردَّْت وإنما عليها، يجد لم للقرع إدمانها ولكن عنها، يغِن لم صربها ولكن
عنك فإنا أتيت، حيث من عودي القائلون: لها وقال قبيًحا، انتهاًرا وانتهرت عنيًفا،
البطاقات وحاولت أحًدا، تقنع فلم تقنع أْن البطاقات حاولت والدين، بالعلم مشغولون
القلوب، وبني بينها فحيل القلوب تمس أْن البطاقات وحاولت أحًدا، تسمع فلم تُْسمع أْن
فإني البطاقات: قالت الحياء، وبني بينها فحيل الحياء، تثري أْن البطاقات وحاولت
القائلون: قال اإلخفاق، هذا من إليهم أعتذر وأن الخيبة، بهذه الفقراء أنبئ أْن أستحيي
مرسلك إىل احميل االعتذار، هذا من وسنريحك الحياء، هذا من فسنعفيك عليك، بأس ال

الكتاب: هذا عنا

املفضال السعادة صاحب حرضة
و١٢ ٤١ رقم الجمعية بكتاب الواردة الخمس التذاكر هذا مع لسعادتكم نعيد
فضيلته بأن للعلم الظواهري، الشافعي محمد الشيخ الفضيلة صاحب برسم
التخلف يمكنهم وال الجمعية، حفلة ليلة يف الدراسة بأعمال والعلماء مشغول

… وتفضلوا التاريخ. ذلك يف عنها
املعهد سكرتري
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رفعت ثم أخرى، وتؤخر رجًال تقدم استحياء، عىل تسعى الخمس البطاقات وأقبلت
إليها وتحدث عليها، وعطف لها رق قرأه فلما اللجنة، رئيس إىل مستخذية الكتاب
أيتها — راشدة اذهبي لها: قال ثم — الناس يقول كما — خاطرها طيب طويل بحديٍث
يسريًا هذا ثمنك إليهم واحميل راضية، مبتسمة الفقراء دار إىل — الخمس البطاقات
لهم ويريد عليهم، ويعطف يحبهم للفقراء، مخلص قلب عن يصدر ألنه مبارك؛ ولكنه

العريض. الواسع واألمل والدعة األمن
هذا إليهم فاحميل الفقراء، دار إىل — الخمس البطاقات أيتها — راشدة اذهبي
الدين، علماء من عالم مال من يخرج ولم مبارك، شيخ يد تمسسه لم الذي الجنيه
بهذه يرتدد لسان بإرساله يأمر ولم الضخمة، العمامة عليه رأس إرساله يف يفكر ولم
إىل يهديه يسري، متواضع جنيه هو وإنما الدين، رجال ألسنة بها ترتدد التي األلفاظ
الكم، يطيل وال واألرضحة، املقابر إىل يختلف وال الطربوش، يتخذ متواضع رجل الفقراء
هو إنما الدين، عىل الغرية يف يتحذق وال الحركة، يف يتحرج وال القول، يف يتحرج وال

رضاه. إىل وسيلة الفقراء رضا واتخذ هلل، دينه أخلص قد مؤمن رجل
راشدة اذهبي لها: وقال جنيًها، معها ووضع غالٍف يف البطاقات وضع ثم ذلك قال
قوم إىل تُْدَفعي أْن الفقراء إىل هذا ثمنك تؤدي أْن بعد لعلك يدري! فمن تحزني، وال
عىل فضله بك ضاعف قد — وجل عز — هللا فيكون أخرى، مرة ثمنك فيؤدوا مخلصني

العزاء. أحسن األمل خيبة عن وعزاك الفقراء،
أم العنارص، هذه بيان يف أميض أْن أتريد املوضوع، عنارص من آخر عنرص فهذا
ولكني واإلمالء، التفكري عن ويرصفني قلبي، يمأل الحزن فإن أنا أما قرأت؟ ما يكفيك
ردها أكان نفسها: سألت قد البطاقات أنَّ وأظن نفسك، تسأل أْن وأريد نفيس أسأل
عن ناشئًا كان أم والدين، بالعلم الدين رجال اشتغال عن ناشئًا اإلسكندرية من خائبة
الخريية الجمعية معونة يجعل سيايس مذهب عن ناشئًا كان أم للمال، الدين رجال إيثار
بطاقات إنَّ يقال: فقد عليه؟ يقبلوا أو له يخفوا أْن الدين لرجال ينبغي ال شيئًا اإلسالمية

خائبة! فعادت األخرى الدينية املعاهد إىل أرسلت أخرى
باشا؟! اإلبرايش آثار أيًضا هذا يف أفنلمح
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األدب نزاهة

أخذت وقد الحكم»، نزاهة «قضية الناس يسميها خطرية سياسية قضية اآلن مرص يف
لبعض نقًدا «السياسة» يف نرشت حني أثارتها التي املقاالت بعض عنوان من هذا اسمها

الوزراء.
يف حني إىل حنٍي من تثار أْن الواجب، من بل الخري، من بل املمكن، من أنَّ وأظن
األدب». نزاهة «قضية فتسمى تقدير، أقل عىل االسم يف القضية، هذه تشبه قضية األدب
قاٍض هناك يكون ألن رضورة أرى لست بل القضية، هذه ترفع من إىل أدري لست
كان إْن النقاد، إىل القضية ترفع أْن يجوز فقد فيها، ليقيض الخصومة إليه ترفع بعينه
القضية ترفع أْن يجوز وقد شهود، أنهم يف «عوض» صديقنا إلحاح برغم قضاة، النقاد
يقدر وال للقضاء يصلح ال الفن أنَّ يف أنا إلحاحي برغم قاضيًا، الفن كان إْن الفن، إىل
وليس يريد، أن يجب القايض وألن عقل؛ للفن وليس يعقل، أن يجب القايض ألن عليه؛

لسان. للفن وليس ينطق، أن يجب القايض وألن إرادة؛ للفن
الكاتب وأن األدباء، عىل حرام الضحك أنَّ زعم من ولكن يُضحك، قد الكالم وهذا
وإنما له، عقل ال الفن أنَّ فالواقع للفن! أو للنقد تعرض كلما ا جادٍّ يكون أن يجب األديب
له وإنما له، إرادة ال الفن أنَّ والواقع وعقل، عقل ألف بلد كل يف له تحىص، ال عقول له
له وإنما له، لسان ال الفن أنَّ والواقع وإرادة، إرادة ألف بلد كل يف له ، تَُعدُّ ال إرادات
وعقوله الفن أصور أْن أردت أني ولو ولسان، لسان ألف بلد كل يف له تُحىص، ال ألسنة
بها يقتل التي وأقالمه بها، ينطق التي وألسنته بها، يعزم التي وإرادته بها، يفكر التي
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من ملًكا أتخيل أْن إال وسعني ملا ثالثًا، طوًرا بها ويأسو آخر، طوًرا بها ويجرح طوًرا
وعىل جناح، ألف سبعون منهم واحٍد لكل الوعظ، كتب عنهم تتحدث الذين املالئكة هؤالء
التي الرائعة الجميلة الصورة هذه آخر إىل ملك، ألف سبعون األجنحة هذه من جناح كل
عقول أنَّ ذلك آخر. حينًا وروًعا حينًا روعة الناس قلوب تمأل والتي السري، بها جاءت
عقول الطناحي، طاهر األستاذ صديقنا يتصورها كما هي وأقالمه وألسنته وإرادته الفن
أصحاب تحيص أْن يف إذن فاجتهد جميًعا. وأقالمهم وألسنتهم وإراداتهم الفن أصحاب
يف كلهم واجمعهم عليها، ومن األرض هللا يرث أْن إىل تحصيهم أْن ويف كانوا، منذ الفن
األستاذ يقول كما وقل املحدود، غري يجمع أْن يستطيع املحدود الذهن كان إْن ذهنك،
قائم هو ومن ذهب من منهم سواء الفن، هم جميًعا الناس هؤالء إنَّ الطناحي: طاهر

بعد. أمه تلده لم ومن
ترفع أْن يف بأًسا أرى فلست ذلك ومع عليه، يقدر وال للقضاء يصلح ال إذن الفن
القضية هذه ترفع أْن يجوز وقد سبيًال، ذلك إىل وجد إْن فيها ليقيض القضية هذه إليه
وإْن النزيه، والَحكم والفيصل القايض هو بأنه عوض صديقنا يؤمن الذي الجمهور إىل
من الفن يف أرى ما مثل فيه وأرى عليه، وقدرته للقضاء الجمهور صالح يف أرتاب كنت
وال يوجد أن يستطيع ال ولكنه واألساطري، القصص ره تصوِّ أْن تستطيع غريب، كائن أنه
فيما هللا خلقهم الذين املثقفني من يأتلف كائن يف رأيك وما القضاء، مجلس يجلس أن
من غرفة يف وأجلسه الغريب هذا ر تصوَّ الزمان، من سيكون وفيما كائن هو وفيما مىض
الخصومة هذه إليه ارفع ثم الكرايس، من كريس عىل الحجرات من حجرة أو الغرفات،
إْن تدهش وال تضحك ال بل بأس، بذلك عندي فليس سبيًال؛ ذلك إىل وجد إْن فيها ليقيض
وال الفن، من وال النقاد، من قضاء فيها أنتظر وال إلقاء القضية هذه ألقي إني لك: قلت
وأعرضها ا، بدٍّ إلقائها من أجد ال ألني ألقيها كان، من كائنًا أحد من وال الجمهور، من
ويف عنها، أذنه يُِصمَّ أو يسمعها أْن يف حر إنسان وكل منرصًفا، عرضها عن أجد ال ألني
الذي إنما كثري، وال قليٍل يف يعنيني هذا فليس إعراًضا؛ عنها يعرض أو فيها يقيض أْن
القرَّاء. إىل بها بالتحدث ثقلها من أتخفف وأن بإلقائها، نفيس عىل أرفه أن هو يعنيني
كثرية معقدة عسرية هي وإنما نادرة، وال يرسة وال سهلة القضية هذه وليست
يتكلفون الناس من جماعة قضية وهي الحارضة، األدبية حياتنا يف والرتدد الوقوع
عىل يحرصون ال ولكنهم أدباء، وهم األدب يصطنعون أو يشء، يف منه وليسوا األدب،

االحتياج. أشد النزاهة إىل تحتاج صناعة يف الدقيقة النزاهة
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قضاء عليه الفن يقيض أن أخىش ألني أسميه؛ أن أريد وال أعرفه ال كتاب هذا
يحبه، ألنه إما األدب، يتكلف إذن كاتب هذا يطيق، ال بما الجمهور يناله أْن أو صارًما،
إنه ُقْل: أو أدبه، الناس يرى أْن يحب أنه الظن وأكرب أديبًا. الناس يراه أْن يحب ألنه وإما
األسبوع يف الكاتب هذا إىل أرسل الصحف، من صحيفة يف مطبوًعا اسمه يرى أن يحب
فلما عرش، الثامن القرن يف املوسيقيني كبار من رجل عن به، بأس ال طويًال املايضمقاًال
أيديهم إىل يصل يكد ولم العمال، إىل فأرسل نرشه، يف وأذنت بأًسا، به أَر لم املقال قرأت
صديًقا ولكن للمطبعة، وهيئوه ا، صفٍّ فصفوه إليه وأرسعوا بينهم، فيما تقسموه حتى
ليس للنرش وهيئ نرشه يف أذنت الذي املقال هذا إنَّ يقول: لحظة آخر يف عيلَّ أقبل زميًال
يف أذنت الذي وأنت عام، من أكثر منذ أو عام منذ نرش قد ا، جدٍّ قديم قديم، ولكنه جديًدا
يحمله الذي وبإمضائه وجوهره بشكله نرش وقد فيه، تعمل كنت حني الكوكب يف نرشه
أنت تقرأه لم قال: املقال، هذا قرأت أني أذكر ال فإني تقول؟ ماذا لصاحبي: قلت اآلن،
َفأِْتني ذاكرتك أَتَِّهُم فإني قلت: فأذنت، نرشه يف واستأذنتك لك ولخصته أنا قرأته وإنما
قد املقال هو وهذا استحرضته، قد الكوكب هو فهذا شئت ما ذاكرتي اتَِّهْم قال: بالربهان،
هذه وبني عام من أكثر منذ نرشناه الذي املقال بني معي يقابل شئت من فُمْر فيه، نرش
صاحبي أنَّ تبني حتى املقابلة يف نميض نكد ولم غًدا، لتنرش إليك أرسلت التي الصورة

األثيم. التضليل هذا من يتحرج ولم غشنا، تعمد قد املقال صاحب وأنَّ يخطئ، لم
أْن ومن آخر، مقاًال العمال إىل ندفع أن ومن املقال، هذا إلغاء من بد يكن ولم
صدور تأخري من نكره ما أنفسنا نكلف أن ومن العمل، إعادة من يكرهون ما نكلفهم
يف يرى من منهم أنَّ وأظن قليلني، ليسوا الكاتب هذا أمثال أنَّ وأظن موعده، عن الوادي
األطفال، غرور مصدرها ألن بريئة واحد؛ وقٍت يف آثمة ولكنها بريئة، لذة الصنيع هذا
الرتبية تقوِّمها التي النقائص من نقيصة حال كل عىل وهي حال، كل عىل رس ألنها آثمة
مما أكثر والشبان، الصبيان استعداد عىل فيه يعتمد الذي والتأديب التأديب، ويصلحها

والعصا. السوط عىل فيه يعتمد
يريدون العبث وحب الفكاهة من يشءٍ يف هذا مثل إىل يعمدون لعلهم شبان وهناك
أنها عىل نُِرشت فصوًال عليهم فيدخلون التحرير، رؤساء ومن الصحف من يضحكوا أْن
يشء، يف منها ليسوا أنهم مع ألنفسهم يضيفونها فصوًال عليهم ويُدخلون تنرش، لم
تحريرها، وبرئيس بالصحيفة تندروا أرادوا، ما لهم تم إذا حتى عمًدا، ذلك إىل يقصدون
وجهًدا وقتًا أضيق التحرير رؤساء أنَّ يقدرون وال إشفاًقا، وال رحمة يعرفون ال قساة
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الذين إىل منظوم أو مكتوب يشء كل يضيفوا أْن ومن نُرش، ما بكل يلموا أْن من واطالًعا
نظموه. أو كتبوه

فرديٍّا، ليس ألنه يظهر؛ فيما خطًرا منه أشد الفساد هذا من آخر لونًا هناك أنَّ عىل
الفساد هذا يجني الذي أنَّ وذلك وأوسعها، الكلمة معاني بأدق اجتماعي هو وإنما
وواضح صحيفة، هي حيث من الصحيفة هي بل فرد، هو حيث من الفرد هو ليس
فرًدا، صاحبها كان وإْن للجماعة ملك فهي فردية، ال اجتماعية ظاهرة الصحيفة أنَّ
رئيس تخدع ال فهي أساليبها، من أسلوبًا األدب يف والتضليل الخداع اتخذت إذا فهي
تكون حني آالف القرَّاء وهؤالء وتضللهم، القراء تخدع وإنما نفسها، تخدع وال التحرير
كبرية الصحيفة تكون حني األلوف عرشات وهم االنتشار، ضيقة متواضعة الصحيفة
إذا فهي جميًعا، للناس تصدر يومية سيارة صحيفة كل أنَّ واألصل االنتشار، واسعة
كتب يل صديًقا أنَّ وأذكر جميًعا، الناس وتضلل جميًعا الناس تخادع ضللت أو خادعت
ما أو عام املقال هذا عىل مىض فلما كبري، إنجليزي كاتب عن الكوكب يف له نرشته مقاًال
لم صديقة سورية مجلة يف نرش قد املقال رأيت تقدير، أقل عىل أشهر أو عام، من يقرب
الكوكب، إىل يَُضْف لم أدق بعبارٍة أو الكوكب، من ينقل ولم نرشه يف صاحبها يستأذن
كان املقال صاحب أنَّ والظريف مبارشة، املجلة إىل أرسله قد صاحبه كأن نرش وإنما
أمىض الذي الحرف بنفس املجلة نفس يف املقال فأمىض الحروف، من بحرٍف السمه يرمز
صحيفٍة يف نفسه املقال فإذا يوم ذات وأصبحت الشام، من املجلة وأقبلت الكوكب، يف به
وإنما املرصية، الكوكب إىل وال السورية املجلة إىل يَُضْف لم الكربى، الصحف من سيارة
نُِرش الذي اإلمضاء بنفس ونرش مبارشة، نفسها الصحيفة إىل أرسله قد صاحبه كأن نرش

السورية! املجلة ويف الكوكب يف به
النزاهة عن البعد كل بعيد حال كل عىل فهو أحببت، ما وقل شئت ما هذا َسمِّ
هؤالء أحد إىل فيه األمر يرفع أْن وخليق الصحفية، النزاهة عن البعد كل وبعيد األدبية،
فأنا الرسمي، القضاء أذكر أْن أريد وال الفصل، هذا أول عنهم تحدثت الذين القضاة
إىل وجد ما الرسمي القضاء مجلس خاصة الصحافة تجتنب وأْن األدب يجتنب أْن أحب
هذا إىل والنيابة الحكومات تدفعهم أْن الصحافيني وحسب األدباء وحسب سبيًال، ذلك

كارهون. وهم املهيب املجلس
أعرتف ولكني سائًغا، مألوًفا األمر ظاهر يف يكون قد الرش، هذا ألوان من آخر ولوٌن
فاحًشا، شيوًعا شائع ذلك عىل وهو عنه، ينبو وأْن يأباه أْن يجب األدبي الضمري بأن
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وهو كاملباح، أو مباًحا أصبح حتى الناس وقبله وشاع كثر الذي اإلثم هذا أذكر ولست
صحيفة بها لتمتلئ باملقص وأخذها األخبار رواية يف بعض عىل الصحف بعض اعتداء
الفن من وجزءًا مباحة، خطيئة اإلثم هذا أصبح فقد ممتلئة، صحيفة حساب عىل فارغة
أْن وأريد أسيغه، أْن أستطيع ال االعتداء من آخر نوًعا أذكر إنما الصحافيني، بعض عند
يأبونه أعرفهم منهم فريًقا أنَّ يف أشك ولست يسيغونه، ال الزمالء من كثريًا أنَّ أعتقد
وبني بيننا الخصومة من ليشءٍ مصدًرا كان وقد النفور، أعظم منه وينفرون اإلباء، أشد

أشهر. منذ الرسالة زميلتنا
األمر، بعض يف عاتبًا إيلَّ كتب الحكيم توفيق األستاذ أنَّ يذكرون الحديث هذا فقراء
يالئمه، أنه رأيت بما عليه رددت ثم عتابه، له فنرشت العتاب، هذا يف طوره عن وخرج
يشء، كل عن وأغضينا التقينا ثم اعتذاره، له فنرشت الحكيم توفيق األستاذ اعتذر ثم
يل أنَّ وتعلن الرسالة، أعداد من عدًدا تعلن هي فإذا األهرام يف نظرت يوم ذات ويف
إيلَّ وصلت فلما األسبوع، ذلك يف الرسالة يف كتبت قد أكن ولم فصًال، العدد هذا يف
تضيفه أْن دون الحكيم توفيق األستاذ عىل ردي «الوادي» من أخذت قد رأيتها الرسالة
كرًها وزادني به، وضقت ذلك فكرهت نرشه، إعادة يف تستأذنني أْن ودون الوادي، إىل
هذا نرش تعيد أْن الرسالة إىل طلبت أني ظن الحكيم توفيق األستاذ أنَّ به وضيًقا له
كان عما وأغضيت الرضا أظهرت حني صادًقا أكن لم ألني أو به، معجٌب ألني الفصل؛
اإلعجاب تعودت وما الوادي، يف نرشه بعد الفصل نسيت لقد يعلم وهللا خالف، من بيننا
أْن تعودت ما يعلم وهللا أخرى، صحيفة يف نرشه إعادة أطلب أْن عن فضًال أكتبه بيشءٍ
مدخوًال، صلًحا وبيني بينهم أقبل أْن وال عليهم، السخط وأضمر لألصدقاء الرضا أظهر
وإنما بعد، تنقِض لم وخصومة عيلَّ، الرسالة من ورد للرسالة مني عتاب كان فقد وإذن
هذه إىل اضطرتني التي هي نفسها الرسالة ألن وقصتها؛ الخصومة هذه ذكر إىل عدت
ولكن رش؛ وال بخرٍي األسابيع هذه يف يل تعرض لم فهي يل، عرضت ألنها ال العودة،
لجنة احتفلت فقد الخصومة، هذه من معي فيه تورطت ما يشبه يشءٍ إىل عادت ألنها
صغريًا تذكاريٍّا كتابًا وأصدرت العرشين، سن ببلوغها حني منذ والنرش والرتجمة التأليف
يوم علينا الكتاب وزع وقد األصدقاء، لبعض وأعمالها وحياتها اللجنة عن فصول فيه
ويقرءونه؛ يأخذونه الذين يكثر أْن الكتاب لهذا نحب وكنا كثريين، نكن ولم االحتفال،
الحفلة، هذه عىل أيام تمِض ولم يعلم، أْن نحب ما لجنتنا أمر من يعلمون الذين ليكثر
والرتجمة التأليف لجنة عن زكي أحمد لألستاذ مقاًال فأرى الرسالة يف أنظر أنا وإذا
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الكتاب هذا يذكر أْن دون أخذًا التذكاري الكتاب هذا من أخذ قد املقال هذا وإذا والنرش،
أمني، أحمد لألستاذ آخر فصًال فيها فأرى أمس من أول الرسالة تصدر ثم إليه، يُشار أو
إليه، تشري أو الكتاب هذا الرسالة تذكر أْن دون أخذًا الكتاب هذا عن أخذ قد هو فإذا
يوزع أْن قبل االحتفال يوم الفصل هذا علينا ألقى كان أمني أحمد األستاذ أنَّ والغريب
التي الفصول هذه نرش تميضيف أْن تريد الرسالة أنَّ الظن وأكرب بلحظات، الكتاب علينا
هذه آخر عىل تأتي حتى إليه، تشري أو الكتاب تذكر أْن دون الكتاب هذا عليها اشتمل

الفصول.
بعض أخذت صحيفة أنَّ لو نفسها الرسالة به تضيق أْن خليٌق وهو كثري، هذا
إىل يضيفوا أْن وللصحافيني لألدباء ينبغي ما وأيرس إليها، تضفها ولم أخذًا فصولها

والصحف. الكتب عن يأخذونه ما الناس
بعض عىل اإلسكندرية أهل من أديب كاتب الحظه الرش هذا ألوان من آخر ولون
اإلسكندرية أديب قرأه فلما حني، منذ البالغ يف فصًال الُكتَّاب بعض نرش فقد الُكتَّاب،
الرتبية مجلة يف نرش قد نفسه الفصل هذا أنَّ تبني استقىص فلما عهًدا، به له أنَّ ذكر
التي بالصحيفة عبٌث الرش، من النوع هذا ويف األمريكية، الجامعة تنرشها التي الحديثة
كان الذين بالقراء وعبث قبل، من نُِرش قد أنه تعرف أْن دون املقال نرش فيها أُعيد
ال مجلة يف قبل من نُرش قد مقال نرش لهم يُعيد بأنه يُنبئهم أْن الكاتب عىل حقهم من

الناس. من بعينه فريق إال يقرؤها
عن تصدر أنها هو واحد، يشءٍ يف كلها تشرتك الرش من املختلفة األلوان هذه
أبحث الفصل هذا أول يف وكنت األدب، نزاهة من حظه يعظم أْن إىل يحتاج أدبي ضمري
تسجيل من أفرغ لم ولكني الخصومات، هذه إليه تُرفع أْن يمكن الذي القايض عن
الناس فمن أنفسهم، األدباء ضمري وهو القايض، إىل اهتديت حتى نفسها الخصومات
يقول كما — املقالة تكفيهم الذين األحرار منهم ولكن والعصا، السوط إىل يحتاج من
الشهادة هذه عيلَّ ينكر أال وأرجو أحرار، كلهم أدباءنا أنَّ أشهد وأنا — القديم الشاعر

واألدباء. األدب بشئون مني أعلم يكون أْن لعله أحد
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